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ความเสี่ยงของภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ�ต่อการเกิดภาวะ
เยื่อบุช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อครั้งแรกในผู้ป่วยที่ได้รับ
การล้างไตทางช่องท้อง
Risk of Hypokalemia to the First Episode Peritonitis
Related to Peritoneal Dialysis
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บทคัดย่อ:

วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับโพแทสเซียมในเลือดต่�ำ กับการเกิดภาวะเยือ่ บุชอ่ งท้องอักเสบ
จากการติดเชื้อครั้งแรกที่สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้อง
วัสดุและวิธีการ: การวิจยั แบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง (retrospective cohort) เก็บข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียน
ของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การล้างไตทางช่องท้อง ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2550
ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 แบ่งผูป้ ว่ ยเป็น 2 กลุม่ คือ (1) ผูท้ มี่ คี า่ เฉลีย่ ระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ� (<3.5
มิลลิอคิ วิวาเลนท์/ลิตร) และ (2) ผูท้ มี่ คี า่ เฉลีย่ ระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติ (3.5-5.5 มิลลิอคิ วิวาเลนท์/ลิตร)
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2556
รับต้นฉบับวันที่ 8 มีนาคม 2559 รับลงตีพิมพ์วันที่ 5 มิถุนายน 2559
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ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่�ำ และการเกิดภาวะเยือ่ บุชอ่ งท้องอักเสบ
ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

ชยุตพงศ์ ใจใส และคณะ

จากนัน้ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของระดับโพแทสเซียมกับการเกิดภาวะเยือ่ บุชอ่ งท้องอักเสบจากการติดเชือ้ ครัง้ แรก
ด้วยสถิติ Cox’s proportional-hazards regression
ผลการศึกษา: พบผูท้ ี่เกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อครั้งแรก 184 ราย จากผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา 342
ราย (ร้อยละ 53.8) เชือ้ จุลชีพสาเหตุทพี่ บมากทีส่ ดุ คือ coagulase-negative staphylococci (CoNS) (ร้อยละ 12.5)
และ Staphylococcus aureus (ร้อยละ 6.5) ตามลำ�ดับ อุบัติการณ์เยื่อบุช่องท้องอักเสบครั้งแรกในกลุ่มที่มีระดับ
โพแทสเซียมในเลือดต่ำ�และปกติ เป็น 0.48 และ 0.31 ครั้งต่อผู้ป่วย-ปี (episode per patient-year) ตามลำ�ดับ
ผู้ที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ� มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อครั้งแรกสูงกว่า
กลุ่มที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ [adjusted HR (hazard ratio) 1.42; 95% CI
(confidence interval)=1.02-1.98, p-value=0.039]
สรุป: ผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องควรได้รับการทดแทนโพแทสเซียมในเลือดกรณีที่มีระดับโพแทสเซียม
ในเลือดต่ำ�เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ และควรมีการติดตามระดับโพแทสเซียมในเลือด
อย่างใกล้ชิด
คำ�สำ�คัญ: การติดเชื้อครั้งแรก, การล้างไตทางช่องท้อง, ภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ, ระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ�

Abstract:

Objective: To determine whether hypokalemia is a risk factor for first episode peritonitis among patients
undergoing peritoneal dialysis (PD)
Material and Method: A retrospective cohort study was conducted among PD patients treated at
Nakornping Hospital, Chiang Mai, Thailand, between January 2007 and September 2013. The subjects were
divided into two groups according to their time-averaged serum potassium concentrations: <3.5 mEq/L
(hypokalemia) versus 3.5-5.5 mEq/L (normokalemia). Cox’s proportional-hazards regression analysis
was used to determine relationship between hypokalemia and the first episode of PD-related peritonitis.
Results: Of 342 eligible PD patients with follow-up assessments, 184 (53.8%) had PD-related peritonitis.
Coagulase-negative staphylococci (CoNS) (12.5%) and Staphylococcus aureus (6.5%) were isolated more
frequently in the first episode of PD-related peritonitis. The incidence of the first episode of PD-related peritonitis
for the hypokalemia and normokalemia groups were 0.48 and 0.31 episodes per person-years, respectively.
From the Cox’s proportional-hazards model, the hypokalemia group had a higher risk of first episode
of PD-related peritonitis compared with the normokalemia group [adjusted HR (hazard ratio) 1.42;
95% CI (confidence interval)=1.02-1.98, p-value=0.039].
Conclusion: In PD patients, hypokalemia was an independent risk factor for first episode PD-related
peritonitis. Potassium replacement therapy should be administered when appropriate to reduce the rate of
first episode PD-related peritonitis. Serum potassium levels should be closely monitored in patients with
PD.
Keywords: first episode, hypokalemia, peritoneal dialysis, peritonitis
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Hypokalemia and Peritoneal Dialysis-Related Peritonitis

บทนำ�

สาเหตุหลักที่ทำ�ให้การบำ�บัดทดแทนไต (renal
replacement therapy; RRT) โดยวิธีการล้างไตทาง
ช่องท้อง (peritoneal dialysis; PD) ล้มเหลว1-3 คือ
การเกิ ด ภาวะเยื่ อ บุ ช่ อ งท้ อ งอั ก เสบจากการติ ด เชื้ อ ที่
สัมพันธ์กบั การล้างไตทางช่องท้อง (PD-related peritonitis) ทั้งนี้อัตราการเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ
จากการติ ด เชื้ อ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การล้ า งไตทางช่ อ งท้ อ ง
ในประเทศไทยเท่ากับ 0.47 ครัง้ ต่อผูป้ ว่ ย-ปี (episodes
per person-years) โดยเชือ้ จุลชีพทีเ่ ป็นสาเหตุหลัก คือ
แบคทีเรียแกรมบวก ร้อยละ 29.8 ซึ่งได้แก่ Staphylococcus aureus (S.aureus), Staphylococcus epidermidis
(S. epidermidis), Streptococcus spp. และ Enterococcus spp. และแบคทีเรียแกรมลบ ร้อยละ 21.7 ซึ่ง
ได้แก่ Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae และ
Enterobacter spp. ซึ่ ง จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ของ Enterobacteriaceae3
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลในการเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้อง
อั ก เสบจากการติ ด เชื้ อ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การล้ า งไตทาง
ช่ อ งท้ อ งนั้ น มี ห ลายประการซึ่ ง สามารถจำ � แนกออก
ได้เป็น 2 กลุม่ หลัก4 ได้แก่ ปัจจัยเสีย่ งทีป่ รับเปลีย่ นไม่ได้
(non-modifiable risk factors) เช่น เพศ การมีโรค
ร่วม โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตอักเสบ
ลูปสั (lupus nephritis) โรคหลอดเลือดและหัวใจ เป็นต้น
และปัจจัยเสีย่ งทีป่ รับเปลีย่ นได้ (modifiable risk factors)
เช่น ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะอัลบูมนิ ในเลือดต่�ำ ความอ้วน
การสูบบุหรี่ เป็นต้น
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ� (hypokalemia)
ก็เป็นปัจจัยเสีย่ งทีส่ �ำ คัญอีกประการหนึง่ ในการก่อให้เกิด
ภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับ
การล้างไตทางช่องท้อง ทั้งนี้ Chuang และคณะ5 พบว่า
ผูท้ ม่ี ภี าวะโพแทสเซียมในเลือดต่�ำ (<3.5 มิลลิอคิ วิลาเลนท์/
ลิตร) เกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อ
ที่สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้องมากกว่าผู้ที่ระดับ
โพแทสเซียมในเลือดเป็นปกติอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(ร้อยละ 6.9 เทียบกับ ร้อยละ 2.1) โดยมีสมมติฐานว่า
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ระดับโพแทสเซียมในเลือดทีต่ �ำ่ ลงจะทำ�ให้เกิดการเคลือ่ นไหว
ของลำ�ไส้ลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของ
แบคทีเรียในลำ�ไส้เข้าสู่ช่องท้องได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้
การศึกษาการเจริญของเชือ้ แบคทีเรียในลำ�ไส้โดยการวัด
breath hydrogen test (BHT) ยังแสดงให้เห็นว่าภาวะ
โพแทสเซียมในเลือดต่ำ�สามารถส่งเสริมให้เกิดการเจริญ
ของเชือ้ แบคทีเรียในลำ�ไส้ได้มากกว่าปกติโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคเบาหวาน6 ยิง่ ไปกว่านัน้ ระดับโพแทสเซียม
ในเลือดที่ต่ำ�ยังมีความสัมพันธ์กับระดับอัลบูมินในเลือด
ที่ลดต่ำ�ลง ซึ่งภาวะอัลบูมินในเลือดต่ำ�อาจเป็นปัจจัย
ส่งเสริมให้เกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อ
ที่สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้อง5
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาความ
สัมพันธ์ระหว่างระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ�ต่อการเกิด
ภาวะเยื่ อ บุ ช่ อ งท้ อ งอั ก เสบจากการติ ด เชื้ อ ครั้ ง แรกที่
สัมพันธ์กบั การล้างไตทางช่องท้อง รวมไปถึงชนิดของเชือ้
ที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบจาก
การติดเชื้อครั้งแรกที่สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้อง

วัสดุและวิธีการ

การศึกษานี้เป็นแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง (retrospective cohort study) จากแฟ้มข้อมูล และเวชระเบียน
ผู้ ป่ ว ยโรคไตเรื้ อ รั ง ระยะสุ ด ท้ า ยรายใหม่ ที่ ล งทะเบี ย น
รับการบำ�บัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง ณ
หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556 และติดตามประเมินผลการรักษาถึงวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2557
เกณฑ์คัดเข้า
1. ผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุมากกว่าหรือเท่า 18 ปี นับตัง้ แต่
วันที่เข้าสู่การศึกษา
2. มี แ ฟ้ ม ประวั ติ ก ารรั ก ษาที่ ศู น ย์ โ รคไต หรื อ
เวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สืบค้นได้
3. เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายและได้รับ
การล้างไตทางช่องท้องมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน
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4. มี ก ารตรวจวั ด ระดั บโพแทสเซี ย มในเลื อ ด
อย่างน้อย 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ติดตามผลการรักษา
	เกณฑ์คัดออก
1. ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การล้ า งไตทางช่ อ งท้ อ งเพื่ อ
หวั ง ผลสำ � หรั บ การรั ก ษาภาวะไตบาดเจ็ บ เฉี ย บพลั น
(acute kidney injury; AKI)
2. ผู้ป่วยที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดมากกว่า
5.5 มิลลิอิควิวาเลนท์/ลิตร
นิยามศัพท์เฉพาะ
การศึกษานีใ้ ช้คา่ เฉลีย่ ระดับโพแทสเซียมในเลือด
(time-averaged serum potassium) ซึ่งหมายถึง
ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บโพแทสเซี ย มในเลื อ ดจากการวั ด
ครั้งแรกจนถึงระดับโพแทสเซียมในเลือดในขณะที่เกิด
ภาวะเยื่ อ บุ ช่ อ งท้ อ งอั ก เสบจากการติ ด เชื้ อ ครั้ ง แรก
สำ�หรับผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่เกิดภาวะเยือ่ บุชอ่ งท้องจากการติดเชือ้
จะวั ด จนถึ ง ระดั บโพแทสเซี ย มในเลื อ ดครั้ ง สุ ด ท้ า ยที่
ติดตามได้ และทำ�การแบ่งผู้เข้าร่วมการศึกษาออกเป็น
2 กลุม่ ได้แก่ 1) ผูท้ มี่ คี า่ เฉลีย่ ระดับโพแทสเซียมในเลือด
ต่ำ� (hypokalemia, <3.5 มิลลิอิควิวาเลนท์/ลิตร) และ
2) ผูท้ มี่ คี า่ เฉลีย่ ระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติ (normokalemia, 3.5-5.5 มิลลิอิควิวาเลนท์/ลิตร)

ชยุตพงศ์ ใจใส และคณะ

Cox’s proportional hazard model นำ�เสนอด้วยค่า
ความเสี่ยงสัมพัทธ์ (hazard ratio) และค่าความเชื่อมั่น
ที่ร้อยละ 95 (95% confidence interval; 95% CI)
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม STATA version 14.0
กำ�หนดระดับนัยสำ�คัญที่ 0.05

ผลการศึกษา

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษานีม้ กี ารคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างจากผูป้ ว่ ย
โรคไตเรื้ อ รั ง ระยะสุ ด ท้ า ยที่ ล งทะเบี ย นรั บ การบำ � บั ด
ทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง ณ หน่วยไตเทียม
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน 444 ราย
ในจำ�นวนนี้มีกลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเข้า
และคัดออกรวมทั้งสิ้น 342 ราย แบ่งออกเป็นกลุ่มที่มี
ค่าเฉลี่ยระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ� จำ�นวน 158 ราย
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติ จำ�นวน
184 ราย (รูปที่ 1)

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ดว้ ยสถิตพิ รรณนา นำ�เสนอ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สำ�หรับการวิเคราะห์
สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) เปรียบเทียบ
ระหว่างกลุม่ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยอาศัยการทดสอบฟิชเชอร์
เอคซ์แซคท์ (Fisher’s exact test) สำ�หรับตัวแปรในลักษณะ
จำ�แนกประเภท หรือใช้ independent t-test สำ�หรับ
ตัวแปรแบบต่อเนื่อง และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ
การมีระดับโพแทสเซียมในเลือดต่�ำ กับการเกิดภาวะเยือ่ บุ
ช่องท้องอักเสบจากการติดเชือ้ ครัง้ แรก ด้วยการวิเคราะห์
time-to-event ชนิด univariable และ multivariable

ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ลั ก ษณะตรงตามเกณฑ์
การศึกษาทัง้ หมด 342 ราย จำ�แนกเป็นเพศชาย 188 ราย
(ร้อยละ 55.0) เพศหญิง 154 ราย (ร้อยละ 45.0)
โดยสัดส่วนของเพศไม่มีความแตกต่างกันทั้ง 2 กลุ่ม
เช่ น เดี ย วกั น กั บในส่ ว นของค่ า ดั ช นี ม วลกาย สถานะ
ทางเศรษฐสังคม สถานภาพ การสูบบุหรี่ การบริโภค
แอลกอฮอล์ สิทธิการรักษา ความต้องการผูด้ แู ล และชนิด
ของการล้างไตทางช่องท้อง ในขณะที่ค่ามัธยฐานดัชนี
โรคร่วม Charlson comorbidity index (CCI) ของกลุม่
ตัวอย่างพบว่ากลุม่ ทีม่ คี า่ เฉลีย่ ระดับโพแทสเซียมในเลือด
ต่ำ�และกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติ
มีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญ เช่นเดียวกันกับอายุเฉลี่ย
สาเหตุของการเกิดโรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้าย ระดับ eGFR
เมือ่ เริม่ รับการล้างไตทางช่องท้อง และค่าทางห้องปฏิบตั กิ าร
ทีพ่ บว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญ (ตารางที่ 1)
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รูปที่ 1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง: จำ�แนกตามค่าเฉลี่ยระดับโพแทสเซียมในเลือด
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ค่าเฉลี่ยระดับโพแทสเซียมในเลือด
(time–averaged serum potassium)
ปัจจัย (factors)

ระดับโพแทสเซียม
ในเลือดต่ำ�
(hypokalemia,
n=158)

ระดับโพแทสเซียม
ในเลือดปกติ
(normokalemia,
n=184)

เพศชาย 			
ชาย
81 (51.3)
107 (58.2)
หญิง
77 (48.7)
77 (41.8)
อายุ (ปี) (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
59.1±11.6
54.7±12.7
ดัชนีมวลกาย (ตร.ม./กก.) (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 21.06±3.69
21.57±3.30
สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม			
ต่ำ�
149 (94.3)
171 (92.9)
สูง
9 (5.7)
13 (7.1)
การสูบบุหรี่			
ไม่เคยสูบ
116 (73.9)
139 (76.0)
เลิกสูบแล้ว
36 (22.9)
41 (22.4)
สูบ
5 (3.2)
3 (1.6)
Songkla Med J Vol. 34 No. 4 Jul-Aug 2016

P-value

0.231
0.001
0.181
0.663
0.686

191

ชยุตพงศ์ ใจใส และคณะ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ค่าเฉลี่ยระดับโพแทสเซียมในเลือด
(time–averaged serum potassium)
ปัจจัย (factors)

ระดับโพแทสเซียม
ในเลือดต่ำ�
(hypokalemia,
n=158)

ระดับโพแทสเซียม
ในเลือดปกติ
(normokalemia,
n=184)

การดื่มแอลกอฮอล์			
ไม่เคยดื่ม
110 (70.1)
123 (67.2)
เลิกดื่มแล้ว
44 (28.0)
58 (31.7)
ดื่ม
3 (1.9)
2 (1.1)
สิทธิการรักษา			
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
148 (93.7)
160 (86.9)
สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
9 (5.7)
20 (10.9)
ประกันสังคม/อื่นๆ
1 (0.6)
4 (2.2)
ต้องการผู้ดูแล
121 (76.7)
131 (71.2)
สาเหตุของการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย			
Diabetic nephropathy
67 (42.4)
64 (34.2)
Hypertensive nephrosclerosis
66 (41.8)
71 (38.6)
ไม่ทราบ/อื่นๆ
25 (15.8)
50 (27.2)
ดัชนีโรคร่วม CCI (มัธยฐาน, ค่าต่ำ�สุด-ค่าสูงสุด)
4.9 (2-11)
4.5 (2-11)
การบำ�บัดทดแทนไตก่อนได้รับการล้างไตทางช่องท้อง			
ล้างไตทางช่องท้องเป็นทางเลือกแรก
63 (39.9)
74 (40.2)
เคยได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมาก่อน
95 (60.1)
110 (59.8)
ระดับ eGFR เมื่อเริ่มรับการล้างไตทางช่องท้อง			
Early starter (eGFR>7 มล./นาที/1.73 ตร.ม.)
56 (35.4)
30 (16.3)
Late starter (eGFR<7 มล./นาที/1.73 ตร.ม.)
102 (64.6)
154 (83.7)
การล้างไตทางช่องท้อง			
CAPD
148 (93.7)
161 (87.5)
APD
10 (6.3)
23 (12.5)
ค่าทางห้องปฏิบัติการ (ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)			
Serum albumin (ก./ดล.)
3.2±0.7
3.4±0.6
Serum creatinine (มก./ดล.)
8.3±3.3
10.4±4.3
Blood urea nitrogen (มก./ดล.)
48.3 ±21.5
60.5±27.3
Hemoglobin (ก./ดล.) 9.8±2.4
9.5±2.1
0.326
Hematocrit (ร้อยละ)
29.9±6.6
29.4±6.6
Serum sodium (มิลลิอิควิวาเลนท์/ล.)
137.5±4.6
138.2±4.3
Serum chloride (มิลลิอิควิวาเลนท์/ล.)
94.8±4.7
96.9±5.0
Serum bicarbonate (มิลลิอิควิวาเลนท์/ล.)
30.2±4.4
27.9±4.8
Serum calcium (มก./ดล.)
9.4±1.1
9.4±1.0
Serum phosphate (มก./ดล.)
3.7±1.5
4.4±1.7
[C]x[P] (มก.2/ดล.2)
34.6±14.4
41.1±16.2

P-value

0.672

0.113
0.270
0.034
0.005
0.519
<0.001
0.066
0.005
<0.001
<0.001
0.518
0.136
<0.001
<0.001
0.757
<0.001
<0.001

eGFR คำ�นวณตามสมการ CKD-EPI
CCI=charlson comorbidity index; eGFR=estimated glomerular filtration rate; CAPD=continuous ambulatory peritoneal
dialysis; APD=automated peritoneal dialysis
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อุบตั กิ ารณ์ภาวะเยือ่ บุชอ่ งท้องอักเสบจากการ
ติดเชื้อครั้งแรกที่สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้อง
เมือ่ จำ�แนกตามค่าเฉลีย่ ระดับโพแทสเซียมในเลือด
ของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่ากลุม่ มีคา่ เฉลีย่ ระดับโพแทสเซียม
ในเลือดต่ำ�มีอุบัติการณ์ของการเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้อง
อักเสบจากการติดเชื้อครั้งแรกเป็น 0.48 ครั้งต่อผู้ป่วยปี (ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ที่ ร้ อ ยละ 95=0.39-0.59) ซึ่ ง มี
อุบัติการณ์มากกว่ากลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยระดับโพแทสเซียม
ในเลือดปกติซงึ่ มีอบุ ตั กิ ารณ์เท่ากับ 0.31 (ค่าความเชือ่ มัน่
ที่ร้อยละ 95=0.25-0.38) โดยมีค่ามัธยฐานเป็น 1.53
(ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95=0.81-1.95) ปี และ 2.19
(ค่าความเชือ่ มัน่ ทีร่ อ้ ยละ 95=1.78-3.07) ปี ตามลำ�ดับ
(ตารางที่ 2)
เชื้ อ จุ ลชี พที่เป็ น สาเหตุ ข องภาวะเยื่ อ บุ
ช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อครั้งแรกที่สัมพันธ์
กับการล้างไตทางช่องท้อง
เชื้อจุลชีพที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของภาวะเยื่อบุ
ช่ อ งท้ อ งอั ก เสบจากการติ ด เชื้ อ ครั้ ง แรกที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
การล้ า งไตทางช่ อ งท้ อ งสามารถจำ � แนกออกได้ เ ป็ น
2 กลุ่มหลัก (ตารางที่ 3) ได้แก่

Chaisai C, et al.

1. เชื้อแบคทีเรียแกรมบวก 49 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 26.7 ของเชื้อจุลชีพทั้งหมดที่เป็นสาเหตุทั้งหมด
ในจำ�นวนนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ coagulasenegative staphylococci (CoNS) 23 ราย (ร้อยละ 12.5)
2. เชือ้ แบคทีเรียแกรมลบ 35 ราย คิดเป็นร้อยละ
19.0 ของเชือ้ ทัง้ หมดทีเ่ ป็นสาเหตุทงั้ หมด ซึง่ จำ�แนกเป็น
แบคทีเรียแกรมลบรูปร่างแท่งชนิด non-fermentative
19 ราย (ร้อยละ 10.3) และแกรมลบรูปร่างแท่งชนิด
fermentative 16 ราย (ร้อยละ 8.7)
ความสัมพันธ์ของระดับโพแทสเซียมในเลือด
กับภาวะเยือ่ บุชอ่ งท้องอักเสบจากการติดเชือ้ ครัง้ แรก
ที่สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้อง
ผลจากการวิ เ คราะห์ univariable Cox’s
proportional hazard regression พบว่ากลุม่ ทีม่ คี า่ เฉลีย่
ระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ� มีความเสี่ยงในการเกิด
ภาวะเยื่ อ บุ ช่ อ งท้ อ งอั ก เสบจากการติ ด เชื้ อ ครั้ ง แรก
ที่สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้องเป็น 1.48 เท่า
เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยระดับโพแทสเซียมในเลือด
ปกติ (ค่าความเชือ่ มัน่ ทีร่ อ้ ยละ 95=1.11-1.98, p-value=
0.008) และเมื่อมีการควบคุมปัจจัยกวนอื่นๆ โดยการ

ตารางที่ 2 อุบตั กิ ารณ์ภาวะเยือ่ บุชอ่ งท้องอักเสบจากการติดเชือ้ ครัง้ แรกทีส่ มั พันธ์กบั การล้างไตทางช่องท้อง: จำ�แนก
ตามระดับโพแทสเซียมในเลือด

อุบัติการณ์

ค่าเฉลี่ยระดับโพแทสเซียมในเลือด
(time–averaged serum potassium)
ระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ�
(hypokalemia, n=158)

ระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติ
(normokalemia, n=184)

0.48 (0.39-0.59)
192.46
1.53 (0.81-1.95)

0.31 (0.25-0.38)
299.99
2.19 (1.78-3.07)

Episode per person-year (95% CI)
Total person year at risk
Median year (95% CI)
CI=confidence interval
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วิเคราะห์ multivariable Cox’s proportional hazard
regression พบว่ากลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยระดับโพแทสเซียม
ในเลือดต่ำ� มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้อง
อักเสบจากการติดเชื้อครั้งแรกที่สัมพันธ์กับการล้างไต
ทางช่องท้องเป็น 1.42 เท่า (ค่าความเชือ่ มัน่ ทีร่ อ้ ยละ 95=
1.02-1.98, p-value=0.039) นอกจากนีย้ งั พบความเสีย่ ง
ในการเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อ
ครั้งแรกที่สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้องเพิ่มสูงขึ้น
เป็น 12.69 เท่า เมื่อพิจารณาเฉพาะในรายที่เกิดจาก
การติ ด เชื้ อ แบคที เ รี ยในกลุ่ ม Enterobacteriaceae
(ตารางที่ 4)

ชยุตพงศ์ ใจใส และคณะ

การวิเคราะห์กลุม่ ย่อย (subgroup analysis)
ทำ � การวิ เ คราะห์ เ พิ่ ม เติ ม ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข อง
ภาวะโพแทสเซี ย มในเลื อ ดต่ำ � กั บ การเกิ ด ภาวะเยื่ อ บุ
ช่ อ งท้ อ งอั ก เสบจากการติ ด เชื้ อ ครั้ ง แรกที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
การล้างไตทางช่องท้องแยกตามกลุ่มย่อย พบว่าผู้ป่วย
ที่มีอายุน้อยกว่า 65 ปี มีโรคเบาหวานร่วม เคยได้รับ
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมาก่อน และมีระดับ
อัลบูมนิ ในเลือด <3.5 กรัม/เดซิลติ ร ร่วมกับมีระดับโพแทสเซียม
ในเลือดต่ำ� จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะเยื่อบุช่อง
ท้องอักเสบจากการติดเชือ้ ครัง้ แรกทีส่ มั พันธ์กบั การล้างไต
ทางช่องท้องอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (รูปที่ 2)

ตารางที่ 3 เชื้อจุลชีพที่เป็นสาเหตุของภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อครั้งแรกที่สัมพันธ์กับการล้างไต
ทางช่องท้อง
จำ�นวน (ร้อยละ)
n=184

เชื้อจุลชีพ
	เชื้อแบคทีเรียแกรมบวก (gram-positive bacteria)
		 Staphylococcus aureus
		 CoNS
		 Streptococcus spp.
		 Enterococcus spp.
		 Bacillus/Diphtheria/Listeria spp.
	เชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (gram-negative bacteria)
		 Gram-negative fermentative rods
			 Escherichia coli
			 Klebsiella pneumoniae
			 Enterobacter spp.
			 Serratia spp.
		 Gram-negative non-fermentative rods
			 Pseudomonas aeruginosa
			 Acinetobacter baumannii
			 Pseudomonas/Stenotrophomonas/Brevundimonas spp.
	เชื้อรา (fungus)
Mycobacteria
		 Mycobacterium tuberculosis
พบการเจริญของเชื้อหลายชนิด (polymicrobial)
	เชื้ออื่นๆ (other)
ไม่พบการเจริญของเชื้อ (negative culture)
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49
12
23
8
2
4
35

(26.7)
(6.5)
(12.5)
(4.4)
(1.1)
(2.2)
(19.0)

6
8
3
2

(3.3)
(4.3)
(1.6)
(1.1)

2
11
3
1

(1.1)
(6.0)
(1.6)
(0.5)

2
8
11
78

(1.1)
(4.3)
(6.0)
(42.4)
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ตารางที่ 4 ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ�กับการเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อครั้งแรกที่สัมพันธ์กับ
การล้างไตทางช่องท้อง
		
การเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบจาก
การติดเชื้อครั้งแรกที่สัมพันธ์กับการล้างไต
ทางช่องท้อง*

Unadjusted
HR (95% CI)

Adjusted**
P-value

HR (95% CI)

การวิเคราะห์ทั้งหมด (all analysis) (n=342)
1.48 (1.11-1.98)
0.008
1.42
จำ�แนกตามเชื้อจุลชีพที่เป็นสาเหตุ				
เชื้อกลุ่ม Enterobacteriaceae (n=19)
3.42 (1.00-12.14)
0.05
12.69
เชื้อกลุ่ม Enterbacteriaceae+culture
2.19 (1.43-3.36)
<0.001
1.83
		 negative (n=97)		
ไม่พบการเจริญของเชื้อ (culture negative,
2.02 (1.26, 3.25)
0.004
1.85
		 n=78)
เชื้อกลุ่ม non-enterobacteriaceae (n=87)
1.18 (0.77. 1.81)
0.447
1.35

P-value

(1.02-1.98)

0.039

(1.13-142.64)
(1.09-3.07)

0.040
0.022

(1.00, 3.46)

0.050

(0.81, 2.25)

0.255

*ใช้กลุ่มที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติเป็นกลุ่มอ้างอิง
**ปรับอิทธิพลตัวแปรกวน ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ ดัชนีมวลกาย สถานะทางเศรษฐสังคม ความต้องการผู้ดูแล สิทธิการรักษา สาเหตุของ
การเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย โรคเบาหวาน ดัชนีโรคร่วม (CCI) การบำ�บัดทดแทนไตก่อนได้รับการล้างไตทางช่องท้อง ชนิดของ
การล้างไตทางช่องท้อง ระดับ eGFR เมื่อเริ่มรับการล้างไตทางช่องท้อง และผลทางห้องปฏิบัติการ
CI=confidence interval; HR=hazard ratio

วิจารณ์

ภาวะโพแทสเซี ย มในเลื อ ดต่ำ � เป็ น ภาวะที่ พ บ
ได้บอ่ ยในผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้ายทีไ่ ด้รบั การบำ�บัด
ทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง รายงานการศึกษา
ก่อนหน้านี้พบภาวะดังกล่าวนี้ได้ตั้งแต่ร้อยละ 19.358.65-9 สำ�หรับการศึกษานี้พบผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
โพแทสเซียมในเลือดต่ำ� (<3.5 มิลลิอิควิลาเลนท์/ลิตร)
ร้อยละ 46.2 จากจำ�นวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 342 ราย
ซึง่ ใกล้เคียงกับรายงานข้างต้น นอกจากนีย้ งั พบว่าผูป้ ว่ ย
ทีม่ อี ายุมาก มีโรคร่วมมาก มีโรคเบาหวานร่วม เริม่ ล้างไต
ทางช่องท้องเมื่อมีระดับ eGFR>7 มิลลิลิตร/นาที/
1.73 ตารางเมตร และมีภาวะทุพโภชนาการ เช่น ระดับ
อัลบูมินในเลือดต่ำ� มักเกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ�
ได้บ่อยกว่ากลุ่มตัวอย่างทั่วไป (ตารางที่ 1)
เมื่ อ พิ จ ารณาอุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด ภาวะเยื่ อ บุ
ช่ อ งท้ อ งอั ก เสบจากการติ ด เชื้ อ ครั้ ง แรกที่ สั ม พั น ธ์ กั บ
การล้างไตทางช่องท้อง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีค่าเฉลี่ย
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ระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ� มีอุบัติการณ์ของการเกิด
ภาวะเยื่ อ บุ ช่ อ งท้ อ งอั ก เสบจากการติ ด เชื้ อ ครั้ ง แรก
ที่ สู ง กว่ า กลุ่ ม ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ระดั บโพแทสเซี ย มในเลื อ ด
ปกติ และเป็ น ที่ น่ า สั ง เกตว่ า กลุ่ ม ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ระดั บ
โพแทสเซี ย มในเลื อ ดต่ำ � จะเกิ ด การติ ด เชื้ อ ครั้ ง แรกที่
เร็วกว่ากลุ่มมีค่าเฉลี่ยระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติ
(ค่ามัธยฐาน 1.53 ปี เทียบกับ 2.19 ปี)
ในแง่ ข องเชื้ อ จุ ล ชี พ ที่ เ ป็ น สาเหตุ ข องการเกิ ด
ภาวะเยื่ อ บุ ช่ อ งท้ อ งอั ก เสบจากการติ ด เชื้ อ ครั้ ง แรกที่
สัมพันธ์กบั การล้างไตทางช่องท้อง พบว่าสาเหตุหลัก คือ
เชื้อแบคทีเรียแกรมบวก โดยเชื้อ CoNS และ S.aureus
จัดว่าเป็นสาเหตุหลักของการติดเชื้อ ผลดังกล่าวเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ
จุ ล ชี พ ที่ ก่ อให้ เ กิ ด ภาวะเยื่ อ บุ ช่ อ งท้ อ งอั ก เสบจากการ
ติ ด เชื้ อ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ซึ่ ง พบว่ า แบคที เ รี ย
แกรมบวกเป็นสาเหตุที่สำ�คัญ โดยมีเชื้อ CoNS และ
S.aureus เป็นสาเหตุหลัก3,10,11
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ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่�ำ และการเกิดภาวะเยือ่ บุชอ่ งท้องอักเสบ
ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

ชยุตพงศ์ ใจใส และคณะ

CI=confidence interval; eGFR=estimated glomerular filtration rate; HR=hazard ratio; PD=peritoneal dialysis

รูปที่ 2 การวิเคราะห์กลุ่มย่อย (subgroup analysis)
การศึ ก ษานี้ พ บว่ า ค่ า เฉลี่ ย ระดั บโพแทสเซี ย ม
ในเลือดต่ำ�เป็นปัจจัยเสี่ยงอิสระ (independent risk
factor) ต่อการเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบจากการ
ติ ด เชื้ อ ครั้ ง แรกที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การล้ า งไตทางช่ อ งท้ อ ง
ภายหลังทีค่ วบคุมปัจจัยกวนอืน่ ๆ แล้ว พบว่ามีคา่ ความเสีย่ ง
สัมพัทธ์เป็น 1.42 เท่า (ค่าความเชือ่ มัน่ ทีร่ อ้ ยละ 95=1.021.98, p-value=0.039) เมือ่ เปรียบเทียบกับการมีคา่ เฉลีย่
ระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติ สอดคล้องกับการศึกษา
โดย Chuang และคณะ5 ในผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไต
ทางช่องท้องจำ�นวน 140 ราย พบอุบตั กิ ารณ์การเกิดภาวะ
เยื่อบุช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการ
ล้างไตทางช่องท้องที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิ ติ
ในกลุม่ ทีม่ รี ะดับโพแทสเซียมในเลือดต่�ำ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับการมีคา่ เฉลีย่ ระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติ (ร้อยละ

6.9 เทียบกับ 2.1, p-value<0.001) ในทำ�นองเดียวกัน
การศึกษาขนาดใหญ่ในประเทศบราซิล (BRAZPD II)
ซึ่งเป็นการศึกษาแบบไปข้างหน้า (prospective cohort
study) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2554 มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
1,817 ราย ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลีย่ ระดับโพแทสเซียม
ในเลือดต่ำ� (<3.5 มิลลิอิควิลาเลนท์/ลิตร) สามารถเพิ่ม
ความเสีย่ งต่อการเกิดภาวะเยือ่ บุชอ่ งท้องอักเสบจากการ
ติ ด เชื้ อ ครั้ ง แรกที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การล้ า งไตทางช่ อ งท้ อ ง
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (ค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ 1.56
ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95=1.25-1.95)12
ปัจจุบนั แม้ยงั ไม่ทราบกลไกหรือทฤษฎีทสี่ ามารถ
อธิบายความสัมพันธ์ของภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ�
ต่อการเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อที่
สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้องอย่างแน่ชัด แต่ก็มี
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สมมติฐานที่สำ�คัญ 2 ประการซึ่งได้นำ�เสนอไว้ ประการ
แรก การศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและในมนุษย์ ต่างก็
แสดงให้เห็นว่าระดับโพแทสเซียมในเลือดที่ต่ำ�ลงมีผล
ลดการเคลือ่ นไหวของลำ�ไส้ (impaired bowel motility)
ทำ�ให้แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำ�ไส้เกิดการเจริญมากกว่า
ปกติจงึ มีโอกาสทีจ่ ะแพร่เข้าสูช่ อ่ งท้องมากขึน้ (transmural
migration)13-15 การศึกษาเชิงเฝ้าสังเกตการณ์ (observational study) ในผู้ป่วยชาวไต้หวันที่ได้รับการล้างไต
ทางช่องท้องจำ�นวน 140 ราย แสดงให้เห็นว่าผูท้ มี่ รี ะดับ
โพแทสเซียมในเลือดต่ำ� (<3.5 มิลลิอิควิลาเลนท์/ลิตร)
มี อุ บั ติ ก ารณ์ ข องการเกิ ด ภาวะเยื่ อ บุ ช่ อ งท้ อ งอั ก เสบ
จากการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Enterobacteriaceae
ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำ�ไส้สูงกว่ากลุ่มที่ระดับ
โพแทสเซียมในเลือดปกติ (ร้อยละ 62.9 เทียบกับ 21.7
ตามลำ�ดับ p-value=0.002)5 ดังจะเห็นในการศึกษาครัง้ นี้
ซึง่ พบว่าค่าความเสีย่ งสัมพันธ์ระหว่างภาวะโพแทสเซียม
ในเลือดต่�ำ กับการเกิดภาวะเยือ่ บุชอ่ งท้องอักเสบจากการ
ติ ด เชื้ อ ครั้ ง แรกที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การล้ า งไตทางช่ อ งท้ อ ง
จะเพิ่ ม สู ง ขึ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาในกลุ่ ม ที่ เ กิ ด การติ ด เชื้ อ
แบคทีเรียในกลุ่ม Enterobacteriaceae (ค่าความเสี่ยง
สัมพัทธ์ 12.69 ค่าความเชือ่ มัน่ ทีร่ อ้ ยละ 95=1.13-142.64,
p-value=0.040) และเป็นที่น่าสังเกตว่าความสัมพันธ์
ดังกล่าวจะหมดไปเมือ่ วิเคราะห์ในกลุม่ เชือ้ non-enterobacteriaceae (p-value>0.05)
สมมติฐานข้างต้นนี้ถูกทดสอบในผู้ป่วยที่ได้รับ
การล้ า งไตทางช่ อ งท้ อ ง จำ� นวน 68 ราย โดย Shu
และคณะ6 ผลการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะโพแทสเซี ย มในเลื อ ดต่ำ � กั บ การเจริ ญ ของเชื้ อ
แบคทีเรียในลำ�ไส้โดยการทดสอบ BHT (odd ratio (OR)
4.37, ค่าความเชือ่ มัน่ ทีร่ อ้ ยละ 95=0.80-24.02, p-value=
0.09) ในขณะที่พบความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ในผู้ป่วย
ทีม่ โี รคเบาหวานร่วมเท่านัน้ (OR 12.39, ค่าความเชือ่ มัน่ ที่
ร้อยละ 95=2.25-68.20) ในทำ�นองเดียวกันผลการวิเคราะห์
กลุ่มย่อยในการศึกษานี้พบว่าโรคเบาหวานเป็นปัจจัย
ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ
จากการติดเชือ้ ครัง้ แรกทีส่ มั พันธ์กบั การล้างไตทางช่องท้อง
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ในผู้ที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ�อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (ค่าความเสีย่ งสัมพัทธ์ 1.94, ค่าความเชือ่ มัน่ ที่
ร้อยละ 95=1.12-3.35, p-value=0.018) แต่กลับไม่พบ
ความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นเบาหวาน ฉะนั้น
อาจกล่าวได้วา่ โรคเบาหวานไม่เพียงแต่จะเพิม่ ความเสีย่ ง
ต่อการติดเชือ้ จุลชีพผ่านกลไกทีท่ ำ�ให้รา่ งกายมีภมู คิ มุ้ กัน
ต่อเชือ้ จุลชีพต่างๆ ลดลง ดังทีพ่ บในรายงานการศึกษาว่า
โรคเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงอิสระต่อการเกิดภาวะเยือ่ บุ
ช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการล้างไต
ทางช่องท้อง4 แต่อาจมีส่วนสำ�คัญในการเพิ่มการเจริญ
ของเชื้อแบคทีเรียในลำ�ไส้ ซึ่งต่างก็ส่งเสริมให้เกิดภาวะ
เยื่อบุช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับการ
ล้างไตทางช่องท้องได้ง่ายขึ้น
ประการที่สอง ระดับโพแทสเซียมในเลือดจัดเป็น
ตัวชีว้ ดั ขัน้ กลาง (surrogate marker) ทีส่ �ำ คัญของการเกิด
ภาวะทุพโภชนาการและการอักเสบเรือ้ รัง (malnutrition
and chronic inflammatory syndrome) หลายการศึกษา
ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การล้างไตทางช่องท้องต่างแสดงให้เห็นว่า
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ�มีความสัมพันธ์กับโรคร่วม
ต่างๆ และภาวะทุพโภชนาการ เช่น ระดับอัลบูมนิ ในเลือด
ต่ำ�5,7,16,17 ทั้งนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจสืบเนื่องมาจาก
โภชนาการทีไ่ ม่ดี (poor dietary intake) ดังจะเห็นได้จาก
การศึกษาครัง้ นีซ้ ง่ึ พบว่ากลุม่ ทีม่ คี า่ เฉลีย่ ระดับโพแทสเซียม
ในเลื อ ดต่ำ � มี ร ะดั บ อั ล บู มิ นในเลื อ ดที่ ต่ำ � กว่ า กลุ่ ม ที่ มี
ค่าเฉลี่ยระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (3.21 เทียบกับ 3.40 กรัม/เดซิลติ ร ตามลำ�ดับ
p-value=0.005) นอกจากนีก้ ลุม่ ทีม่ คี า่ เฉลีย่ โพแทสเซียม
ในเลือดต่�ำ จะมีระดับ creatinine และ phosphate ในเลือด
ที่ต่ำ�กว่ากลุ่มที่ค่าเฉลี่ยระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติ
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ผลทางห้องปฏิบัติการข้างต้น
เหล่านีล้ ว้ นแล้วแต่บง่ ชีถ้ งึ การมีโภชนาการทีไ่ ม่ดี ยิง่ ไปกว่านัน้
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ�ยังมีระดับ
ความรุนแรงของโรคร่วมทีม่ ากกว่ากลุม่ ทีม่ คี า่ เฉลีย่ ระดับ
โพแทสเซียมในเลือดปกติ เมือ่ ประเมินโดยค่าดัชนีโรคร่วม
CCI อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (4.94 เทียบกับ 4.47,
p-value=0.005) ทัง้ นีเ้ ป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ภาวะทุพโภชนา
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ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่�ำ และการเกิดภาวะเยือ่ บุชอ่ งท้องอักเสบ
ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

ตลอดจนระดับอัลบูมนิ ในเลือดต่ำ�เป็นปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ�คัญ
ต่อการเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อ
ที่สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้อง4,18,19
ผลการวิเคราะห์กลุม่ ย่อยพบว่าผูท้ มี่ รี ะดับอัลบูมนิ
ในเลือด <3.5 มิลลิกรัม/เดซิลิตร จะมีความเสี่ยงในการ
เกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อครั้งแรก
ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การล้ า งไตทางช่ อ งท้ อ งเป็ น 1.88 เท่ า
(ค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95=1.21-2.92, p-value=
0.005) หากมีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ�ร่วมด้วย
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีระดับโพแทสเซียมในเลือดปกติ
ขณะทีไ่ ม่พบความสัมพันธ์ของภาวะโพแทสเซียมในเลือด
ต่ำ�กับการเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อ
ครั้งแรกที่สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้องหากมีระดับ
อัลบูมนิ ในเลือด ≥3.5 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร ทัง้ นีส้ นั นิษฐานว่า
ภาวะทุพโภชนาการเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ความสามารถ
ในการแพร่ผ่านลำ�ไส้ของแบคทีเรียเข้ า สู่ ช่ อ งท้ อ งเพิ่ ม
มากขึ้น รวมไปถึงภาวะทุพโภชนาการยังมีผลลดกลไก
ป้ อ งกั น ตั ว เองของร่ า งกายผ่ า นระบบภู มิ คุ้ ม กั น แบบ
พึ่งเซลล์ (cell-mediated immunity) และภูมิคุ้มกัน
แบบพึ่งแอนติบอดี้ (antibody or humoral-mediated
immunity)7,18
การศึกษานี้มีข้อจำ�กัดอยู่หลายประการ ซึ่งได้แก่
ประการแรก เนื่องจากรูปแบบการศึกษาเป็นแบบเชิง
เฝ้าสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลย้อนหลัง จึงไม่สามารถ
อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (causal relationship)
ได้ชัดเจนนัก ประการที่สองกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามาจาก
ศูนย์ล้างไตทางช่องท้องเพียงแห่งเดียวอาจไม่สามารถ
สะท้ อ นแบบแผนการบริ โ ภคอาหารที่ มี โ พแทสเซี ย ม
เป็นส่วนประกอบ ตลอดจนแบบแผนการปรับเปลี่ยน
การรักษา ประกอบกับกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ศกึ ษามีขนาดเล็ก
ประการทีส่ าม ผูว้ จิ ยั ใช้คา่ เฉลีย่ ระดับโพแทสเซียมในเลือด
ในการนิยามระดับโพแทสเซียมในเลือด ไม่ได้มกี ารวิเคราะห์
ความไว (sensitivity analysis) ของข้อมูลในกรณีที่มี
การผันแปรของค่าระดับโพแทสเซียม (serum potassium
variability) และประการสุดท้าย การศึกษานีย้ งั ควบคุม
ปั จ จั ย ที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ ระดับโพแทสเซีย มไม่ ครอบคลุ ม

ตลอด เช่น ปริมาณการบริโภคอาหารทีม่ สี ว่ นประกอบของ
โพแทสเซียม การสูญเสียโพแทสเซียมผ่านทางน้ำ�ยา
ล้างไตและปัสสาวะ เป็นต้น ดังนั้น ควรมีการศึกษาแบบ
ไปข้างหน้าหรือการศึกษาเชิงทดลอง เพือ่ ศึกษาถึงมาตรการ
และประสิทธิผลของการป้องกันภาวะโพแทสเซียมในเลือด
ต่�ำ ต่อการเกิดภาวะเยือ่ บุชอ่ งท้องอักเสบจากการติดเชือ้ ที่
สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้อง
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	ระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ�เป็นปัจจัยเสี่ยง
ที่ทำ�ให้เกิดภาวะเยือ่ บุชอ่ งท้องอักเสบจากการติดเชือ้
ครั้ ง แรกที่สั ม พั น ธ์ กั บ การล้ าง ไตทางช่ อ งท้ อ ง
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในรายที่มีภ าวะทุพโภชนาการ
และโรคเบาหวานร่วม ดังนนั้ จากการศึกษาจึงแนะนำ�
ให้ท�ำ การตรวจติดตามวัดระดับโพแทสเซียมในเลือด
อย่างสม่�เ
ำ สมอในผูป้ ว่ ยทุกรายที่ล้างไตทางช่องท้อง
เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการรักษาและลดความเสี่ยง
ในการเกิดภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ
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