“ยา” กับอันตรายต่อไต
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ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไตทําหน้าทีผลิตปั สสาวะ เป็ นอวัยวะสําคัญในการรักษาสมดุลนํ าและเกลือแร่ในร่างกาย อีกทังยัง
ช่วยกําจัดของเสียออกจากร่างกายโดยการขับถ่ายมากับปั สสาวะ
ผลเสียต่อไตจากยา...ส่งผลต่ อร่างกายอย่างไร?
ผลเสียต่อไตทีเกิดจากยา (หมายรวมถึงเมแทบอไลต์ของยาด้วย ซึงเมแทบอไลต์เป็ นสารทีเกิดขึน
จากการเปลียนแปลงยาในร่างกาย) อาจเกิดขึนแบบเฉียบพลันหรือค่อยเป็ นค่อยไป อาจเกิดกับไตตังแต่โกล
เมอรูลสั (glomerulus) ซึงทําหน้าทีกรองเลือดขันแรกเพือสร้างเป็ นปั สสาวะ เรือยมาตลอดท่อไต รวมถึง
เนือเยือใกล้เคียง (กลไกการเกิดอันตรายต่อไตมีกล่าวต่อไป) ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของไตลดลง
สมดุลนําและเกลือแร่เสียไป ร่างกายสะสมของเสีย ส่งผลรบกวนระบบการทํางานของร่างกาย ทําให้เกิด
ความผิดปกติหลายอย่าง เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ คลืนไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ขาและเท้าบวม สับสน
ยาใดบ้างทีเป็ นอันตรายต่อไต?
ยาทังหลายทีเข้าสู่ร่างกายล้วนมีความเสียงทีจะเกิดอันตรายต่อไตได้ อาจมากหรือน้อยต่างกัน
ตัวอย่างยาทีอาจทําอันตรายต่อไต เช่น ยาต้านจุลชีพในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ แอมโฟเทอริซนิ บี ยาต้านรี
โทรไวรัส ยาในกลุ่มซัลโฟนาไมด์ เมโทเทรกเซต ซีสพลาทิน ไซโคลสปอรีน ยาลดความดันโลหิตบางกลุ่ม
ยาลดไขมันในเลือดกลุ่มสแตติน สารสีทบึ รังสี (contrast dye) ทีใช้ในการวินิจฉัยความผิดปกติในร่างกาย (ดู
เพิมเติมในตาราง)

ยาทําอันตรายต่อไตได้อย่างไร?
กลไกการเกิดอันตรายต่อไตจากยามีหลายอย่างดังนี
1. การเกิดผลึกหรือตะกอนยาทีไต ซึงเป็ นอันตรายต่อไตโดยตรง ตัวอย่างยาเช่น เมโทเทรกเสต ยา
ต้านรีโทรไวรัส ยาในกลุ่มซัลโฟนาไมด์

2. การมีเลือดมาเลียงไตไม่เพียงพอ อาจเกิดจากยาไปทําให้หลอดเลือดทีเลียงไตเกิดการหดตัว เช่น
ยาในกลุ่มบรรเทาอาการอักเสบทีไม่ใช่สเตียรอยด์ หรืออาจเกิดจากยาไปขยายหลอดเลือดทีออก
จากไต เช่น ยาลดความดันโลหิตบางกลุ่ม สิงเหล่านีทําให้อตั ราการกรองสารรวมถึงของเสียผ่านไต
เกิดได้ไม่ดี
3. เซลล์ไตอักเสบเหตุจากการอุม้ นํามาก (osmotic nephrosis) เมือได้รบั ยาหรือสารเหล่านีปริมาณ
มาก เช่น แมนนีทอล เด็กซ์แทรน สารสีทบึ รังสี
4. การเกิดปฏิกริ ยิ าภูมคิ มุ้ กัน กรณีนีทําให้ไตเกิดการอักเสบอย่างเฉียบพลัน เกิดได้ทงโกลเมอรู
ั
ลสั และ
เนือเยือไต ตัวอย่างยาเช่น ไฮดราลาซีน ลิเทียม โพรพิลไทโอยูราซิล
ปัจจัยส่งเสริ มความเสียงทีจะเกิ ดอันตรายต่อไตจากยา
ปั จจัยส่งเสริมความเสียงทีจะเกิดอันตรายต่อไตจากยามีหลายอย่างดังนี
1. ชนิดยา ยาบางชนิดโดยธรรมชาติเป็ นอันตรายต่อไต เช่น ยาในกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (เจนตามิซนิ
สเตรปโตมัยซิน เป็ นต้น) แอมโฟเทอริซนิ บี ซิสพลาทิน ไซโคลสปอรีน สารสีทบึ รังสี หากได้รบั ยา
หรือสารเหล่าร่วมกันจะส่งเสริมให้เกิดอันตรายต่อไตเพิมขึน
2. ระยะเวลาทีใช้ยา หากใช้ยาเป็ นเวลานานจะเพิมความเสียงทีจะเกิดอันตรายต่อไต
3. การทํางานของไตลดลง โดยมีอตั ราการกรองผ่านโกลเมอรูลสั น้อยกว่า มิลลิลติ ร/นาที/ .
ตารางเมตรพืนทีผิวกาย
4. สภาพร่างกายและความเจ็บป่ วย เช่น ภาวะเสียเลือดมากหรือเสียนํ ามาก เป็ นโรคเบาหวาน
โรคหัวใจล้มเหลว ความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงตํา ภาวะติดเชือในกระแสเลือด
5. ผูส้ งู อายุ โดยทัวไปผู้ทมีี อายุมากจะมีความเสียงต่อการเกิดอันตรายจากการใช้ยาได้มากกว่าคน
หนุ่ มสาว เนืองจากสภาพร่างกายอ่อนแอลง การทํางานของไตลดลง และมีโรคเรือรังทําให้มโี อกาส
ใช้ยาหลายอย่าง
การลดความเสียงทีจะเกิ ดอันตรายต่ อไตจากยา
อันตรายต่อไตเหตุจากการใช้ยานัน มีแนวทางในการป้ องกันหรือลดความเสียงได้ดงั นี
1. สําหรับบุคลากรทางการแพทย์
— หลีกเลียงการสังใช้ยาทีมีความเสียงต่อการเกิดอันตรายต่อไต ไม่ว่าจะใช้ชนิดเดียวหรือใช้
ร่วมกัน (การใช้ยาทีเป็ นอันตรายต่อไตร่วมกันจะยิงส่งเสริมให้เกิดอันตรายต่อไตมากขึน)
— ในกรณีทจํี าเป็ นต้องสังใช้ยาทีมีความเสียงต่อการเกิดอันตรายต่อไต ควรให้ใช้ในขนาด
ตําสุดทีให้ผลในการรักษา และติดตามประเมินการทํางานของไตเป็ นระยะ ๆ
— ให้คาํ แนะนําทีเหมาะสมแก่ผปู้ ่ วยทังการใช้ยาและการปฏิบตั ติ วั
2. สําหรับผู้ป่วย
— ไม่ซอยามาใช้
ื
เอง

— การดืมนํามากพอ จะช่วยลดอันตรายต่อไตทีเกิดจากยาได้ โดยเฉพาะยาทีตกผลึกหรือเกิด
ตะกอนทีไต
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