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ภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันจากสารทึบรังสี (contrast-induced acute kidney injury; CI-AKI) เปนภาวะแทรกซอน
ที่ พ บได บ อ ยจากการบริ ห ารสารทึ บ รั ง สี ท างหลอดเลื อ ด
โดยเฉพาะในกลมุ ผปู ว ยโรคไตเรือ้ รัง ภาวะดังกลาวสงผลเพิม่
คาใชจายในการดูแลรักษา รวมทั้งอัตราการเจ็บปวยและ
อัตราการเสียชีวติ เนือ่ งจากยังไมมวี ธิ กี ารรักษาที่มปี ระสิทธิภาพ
การพั ฒ นาวิ ธี ก ารป อ งกั น CI-AKI ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จึงเปนจุดมุงหมายหลักของการศึกษาใน ปจจุบันสารเอ็นอะเซติลซิสเทอีน (N-acetylcysteine; NAC) เป น ที่ นิ ย ม
อย า งกว า งขวางมานานกว า 10 ป แต ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพในการใชปอ งกัน CI-AKI ยังคงเปนทีโ่ ตแยงใน
บทความนีผ้ เู ขียนไดทบทวนถึงทีม่ าและเหตุผล รวมทัง้ ขอมูล
เชิงประจักษเกีย่ วกับประสิทธิภาพของ NAC ในการปองกัน
CI-AKI

Contrast-induced acute kidney injury (CI-AKI) is the
common complication of contrast media administration
especially in patients with chronic kidney disease. This
complication increases heath care costs as well as
morbidity and mortality rates. Because there is no
effective treatment, most of studies have been seeking
effective measures for prevention of CI-AKI.
N-acetylcysteine has been frequently used to prevent
CI-AKI for more than 10 years but the effectiveness of
this agent is still inconclusive. This review article will
explore the rationales and evidences of N-acetylcysteine
in CI-AKI prevention.
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บทนำ
ภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน (acute kidney injury; AKI)
เปนภาวะแทรกซอนทีพ่ บไดบอ ยจากการตรวจวินจิ ฉัยและการทำ
หั ต ถการที่ มี ก ารให ส ารทึ บ รั ง สี เ ข า ทางหลอดเลื อ ด ภาวะ
ดังกลาวสงผลเสียตอผูปวยทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
นอกจากนี้ยังไมมีการรักษาจำเพาะที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
การปองกันภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันจากการใชสารทึบรังสี
จึงมีความสำคัญอยางยิ่ง การใชสารเอ็น-อะเซติลซิสเทอีน
(N- acetylcysteine; NAC) ในการปองกันภาวะไตบาดเจ็บ

เฉียบพลันจากสารทึบรังสีไดรับความนิยมอยางกวางขวาง
มากกวา 10 ป แตขอ มูลเกีย่ วกับประสิทธิภาพของยาดังกลาว
ยังคงเปนที่โตแยงในปจจุบัน
ภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันจากสารทึบรังสี
ภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันจากสารทึบรังสี (contrast-induced acute kidney injury; CI-AKI) เปนภาวะไตบาดเจ็บ
เฉียบพลันทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังไดรบั สารทึบรังสีทางหลอดเลือด
โดยไมสามารถอธิบายไดจากสาเหตุอนื่ 1 โดยการเพิม่ ขึน้ ของ
ระดับครีแอทินนี ในซีรมั (serum creatinine; SCr) เปนดัชนี้

*Corresponding author พัชราภรณ สุดชาฎา, หนวยวิจยั การบริบาลทางเภสัชกรรม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบตั ิ คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 65000 E-mail: psudchada@gmail.com

ศรีนครินทรเวชสาร 2557; 29 (4)  Srinagarind Med J 2014 ;29 (4)

409

บทบาทของเอ็น-อะเซติลซิสเทอีนในการปองกันภาวะไตบาดเจ็บ

บงชีภ้ าวะดังกลาว แตเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง SCr ไมได
สะทอนการลดลงของอัตราการกรองทีโ่ กลเมอรูลาร (glomerular filtration rate; GFR) หรือการถูกทำลายของไตอยางแท
จริง ชีวดัชนี (biomarker) อืน่ ๆ ทีอ่ าจมีประสิทธิภาพเหนือกวา
SCr เชน cystatin C และ neutrophil gelatinase-associated
lipocalin (NGAL) เปนตน จึงเปนทีส่ นใจศึกษาในปจจุบนั 2
พยาธิสรีรวิทยา
แมปจ จุบนั จะไมสามารถอธิบายกลไกการเกิดภาวะ CIAKI ไดอยางชัดเจน แตเชื่อวาภาวะ CI-AKI เกิดจากหลาย
ปจจัยรวมกัน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการไหลเวียนโลหิตที่
ลดลง ความตองการออกซิเจนของไตที่มากขึ้น2-4 และความ
เปนพิษโดยตรงตอเซลลเยื่อบุทอไต (tubular epithelial
cells)3-5 โดยมี reactive oxygen species เปนตัวกลางสำคัญ6
การไหลเวียนโลหิตที่ไตจะเพิ่มขึ้นชั่วคราวหลังจากไดรับสาร
ทึบรังสี แตหลังจากนั้นการไหลเวียนโลหิตจะลดลงเปนระยะ
เวลานาน เนื่องจากสารทึบรังสีกระตุนใหมีการปลดปลอย
vasoactive compounds เชน endothelin และการขัดขวาง
vasodilatory compounds เชน nitric oxide และ prostaglandins นอกจากนีส้ ารทึบรังสียงั มีผลเพิม่ กระบวนการ active
transport ของเซลล สงผลใหเซลลเนือ้ ไตสวนเมดัลลา (renal
medulla) เกิดการบาดเจ็บจากการขาดออกซิเจน (hypoxic injury) มีการสราง reactive oxygen species เพิม่ ขึน้ และ GFR
ลดลงในทีส่ ดุ 3, 5, 6
อาการและอาการแสดง
โดยสวนใหญผูปวยมักไมแสดงอาการ แตมีการเพิ่ม
ระดั บ ของ SCr ภายใน 24-48 ชั่ ว โมงหลั ง จากได รั บ
สารทึบรังสี3 โดยระดับ SCr จะเพิม่ ขึน้ สูงสุดภายในระยะเวลา
3-5 วัน1, 3 แตในรายทีม่ อี าการรุนแรง SCr อาจเพิม่ ขึน้ อยาง
ตอเนื่องเปนระยะเวลา 5-10 วัน3 SCr มักกลับเขาสูหรือ
ใกลเคียงกับคาพืน้ ฐานของผปู ว ยภายใน 7-14 วัน3, 7 ผูปวย
ทีม่ อี าการรุนแรงหรือมีประวัตโิ รคไตเรือ้ รังอาจพบวามีอาการ
ปสสาวะนอย (oliguria) รวมดวย3, 4
การวินิจฉัย
โดยทัว่ ไปการวินจิ ฉัย CI-AKI (ตารางที่ 1) จะพิจารณา
จากการเพิ่มระดับของ SCr อยางนอย 0.5 มก./ดล. หรือ
อยางนอยรอยละ 25 จากคาพื้นฐานของผูปวยภายในระยะ
เวลา 48-72 ชัว่ โมง ภายหลังไดรบั สารทึบรังสี โดยไมสามารถ
อธิบายไดจากสาเหตุอนื่ 2, 4 the Kidney Disease Improvement Global การศึกษาถึงปจจัยเสี่ยงของการเกิด CI-AKI
โดยส ว นใหญ ทำในผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ การตรวจสวนหั ว ใจ
สวนกลมุ ผปู ว ยทีไ่ ด รับสารทึบรังสีทางหลอดเลือดดำในกรณี
อื่น เชน การตรวจวินิจฉัยดวยเครื่องเอกเรยคอมพิวเตอร
(computed tomography) เปนตน มีขอมูลคอนขางจำกัด2
ปจจัยเสีย่ งตอการเกิด CI-AKI ไดแก
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ตารางที่ 1 แนวทางการวินิจฉัย CI-AKI โดย the Kidney
Disease Improvement Global Outcomes 1, 8
1. SCr เพิม่ ขึน้ อยางนอย 0.3 มก./ดล. ภายในระยะเวลา 48
ชัว่ โมง และ/หรือ
2. SCr เพิม่ ขึน้ อยางนอย 1.5 เทาจากคาพืน้ ฐานของผปู ว ย
(baseline) ภายในระยะเวลา 7 วัน และ/หรือ
3. ปริมาณปสสาวะนอยกวาหรือเทากับ 0.5 มล./น้ำหนักตัว 1
กก./ชัว่ โมง ติดตอกันอยางนอย 6 ชัว่ โมง

1. ภาวะไตทำงานบกพรอง/โรคไตเรือ้ รัง อัตราการ
กรองทีโ่ กลเมอรูลาร (GFR) นอยกวา 60 มล./นาที/1.73 ม.2
หรือ SCr มากกวาหรือเทากับ 1.3 มก./ดล. ในเพศชาย (หรือ
1.0 มก./ดล. ในเพศหญิง) ถือเปนปจจัยเสีย่ งทีม่ คี วามสำคัญ
มากที่สุดของการเกิด CI-AKI1-3, 5 ประมาณรอยละ 60 ของ
ผปู ว ยทีเ่ กิด CI-AKI เปนผทู มี่ ภี าวะไตทำงานบกพรอง (renal
insufficiency)3 และความรุนแรงของภาวะดังกลาวสัมพันธ
กับการเกิด CI-AKI3, 4 โดยผูปวยที่มีคาการชำระครีแอทินีน
(creatinine clearance) นอยกวา 47 มล./นาที มีความเสีย่ ง
ตอการเกิด CI-AKI และอาจตองไดรับการรักษาดวยการ
ฟอกเลือด7, 15 นอกจากนีผ้ ทู มี่ ภี าวะการทำงานของไตไมคงที่
(unstable renal function) ควรถูกพิจารณาเปนกลมุ ทีม่ คี วาม
เสีย่ งในการเกิด CI-AKI16
2. โรคเบาหวาน ผูปวยเบาหวานที่มีการทำงานของ
ไตปกติมคี วามเสีย่ งในการเกิด CI-AKI ไมแตกตางจากผปู ว ย
โดยทั่วไป3, 4 แตหากผูปวยเบาหวานมีการทำงานของไต
บกพรองรวมดวยจะมีความเสี่ยงในการเกิด CI-AKI สูงกวา
ผปู ว ยโดยทัว่ ไปทีม่ กี ารทำงานของไตบกพรองในระดับเดียวกัน
ผปู ว ยกลมุ ดังกลาวมักมีอาการปสสาวะนอยหรือจำเปนตองไดรบั
การฟอกเลือด3, 17 ผปู ว ยโรคเบาหวานทีม่ ไี ตทำงานบกพรอง
จัดเปนกลมุ ผปู ว ยทีม่ คี วามเสีย่ งในการเกิด CI-AKI สูงทีส่ ดุ 7,
17

3. ปริมาตรและการบริหารสารทึบรังสี CI-AKI มี
ความสัมพันธกับปริมาตรของสารทึบรังสี ผูปวยที่ไดรับสาร
ทึบรังสีในขนาดนอยกวา 100-140 มล. มีอตั ราการเกิด CIAKI ต่ำ ในขณะทีส่ ารทึบรังสีขนาดมากกวา 5 มล./น้ำหนักตัว
1 กก. มีความสัมพันธกับการเกิด CI-AKI ที่ตองไดรับการ
รักษาดวยการฟอกเลือด7
Cigarroa และคณะ18 ไดเสนอสูตรการคำนวณปริมาตร
สูงสุดของสารทึบรังสีที่ไมกอใหเกิด CI-AKI หรือ contrast
material limit ดังนี้
Contrast material limit (มล.) = [5 x น้ำหนักตัว (กก.)]*/
SCr (มก./ดล.)
*ขนาดสูงสุดไมเกิน 300 มล.
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ตารางที่ 2 ระดับความรุนแรงของภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันโดย the Kidney Disease Improvement Global Outcomes8
ระดับความรุนแรง

ระดับครีแอทินนี ในซีรมั

ปริมาณปสสาวะ

ระดับ 1

สูงกวาคาพืน้ ฐาน 1.5-1.9 เทาหรือ
มีการเพิม่ ขึน้ อยางนอย 0.3 มก./ดล.
สูงกวาคาพืน้ ฐาน 2.0-2.9 เทา

นอยกวา 0.5 มล./น้ำหนักตัว 1 กก. เปนระยะเวลา 6-12
ชัว่ โมง
นอยกวา 0.5 มล./น้ำหนักตัว 1 กก. เปนระยะเวลานานกวา 12
ชัว่ โมง
นอยกวา 0.3 มล./น้ำหนักตัว 1 กก. เปนระยะเวลานานกวา 24
ชัว่ โมง หรือมีภาวะไมมปี ส สาวะ (anuria) อยางนอย 12 ชัว่ โมง

ระดับ 2
ระดับ 3

สูงกวาคาพืน้ ฐานอยางนอย 3 เทาขึน้ ไป
หรือ เพิม่ ขึน้ จนมีระดับตัง้ แต 4.0 มก./
ดล.
หรือเริม่ การรักษาดวยการบำบัดทดแทนไต

จากการเก็บขอมูลยอนหลังอัตราการเกิด CI-AKI ใน
ผปู ว ยตรวจสวนหัวใจจำนวน 115 รายทีม่ ี SCr เทากับหรือ
มากกวา 1.8 มก./ดล. ทีไ่ ดรบั สารทึบรังสี diatrizoate ซึง่ เปน
สารทึบรังสีชนิดออสโมลารสูง พบวากลุมผูปวยที่ไดรับสาร
ทึ บ รั ง สี ไ ม เ กิ น contrast material limit มี อั ต ราการเกิ ด
CI-AKI เพียงรอยละ 2 นอยกวากลมุ ทีไ่ ดรบั สารทึบรังสีมากกวา
คาที่คำนวณไดที่มีอัตราการเกิด CI-AKI สูงถึงรอยละ 21
อยางมีนัยสำคัญ (p<0.001)18 นอกจากปริมาตรของสารทึบ
รังสีแลว การบริหารสารทึบรังสีทางเสนเลือดแดงมีความเสีย่ ง
ในการเกิด CI-AKI สูงกวาการบริหารทางเสนเลือดดำ1, 7
4. ออสโมลาริตีของสารทึบรังสี2-4, 19
สารทึบรังสีสามารถแบงตามคาออสโมลาริตี (osmolarity) ไดเปน 3 ชนิด ไดแก
4.1 สารทึบรังสีชนิดออสโมลารสูง สารทึบรังสีในกลุม
นีม้ คี า ออสโมลาริตปี ระมาณ 1,400-2,000 มิลลิออสโมล/ลิตร
ทั้งหมดมีการแตกตัวเปนประจุในสารละลาย (ionic) เชน
diatrizoate และ iotalamic acid เปนตน
4.2 สารทึบรังสีชนิดออสโมลารต่ำ มีคา ออสโมลาริตอี ยู
ในชวงระหวาง 600 – 900 มิลลิออสโมล/ลิตร สวนใหญไม
แตกตัวเปนประจุในสารละลาย (nonionic) ยกเวน ioxaglate
ตัวอยางของสารทึบรังสีในกลุมนี้ เชน iohexol iopamidol
และ iopromide เปนตน
4.3 สารทึบรังสีชนิดออสโมลารเทียบเทาพลาสมา มีคา
ออสโมลาริตีประมาณ 300 มิลลิออสโมล/ลิตร ทั้งหมดไม
แตกตัวเปนประจุในสารละลาย เชน iodixanol และ iotrolan
เปนตน
สารทึบรังสีชนิดออสโมลารต่ำและชนิดออสโมลารเทียบ
เทาพลาสมาเปนสารทึบรังสีที่นิยมใช เนื่องจากมีความเสี่ยง
ตอการเกิด CI-AKI ในผูปวยที่มีการทำงานของไตบกพรอง
นอยกวาสารทึบรังสีชนิดออสโมลารสูง3, 20-22 โดยอัตราการ
เกิด CI-AKI ระหวางสารทึบรังสีชนิดออสโมลารเทียบเทา
พลาสมาและชนิดออสโมลารต่ำไมแตกตางกัน1, 2, 22 ขอมูลจาก

การวิเคราะหอภิมาน (meta-analysis) โดย Reed และ คณะ20
เปรียบเทียบ iodixanol กับสารทึบรังสีชนิดออสโมลารต่ำ
ทั้งหมดพบวาไมแตกตางกัน แต iodixanol มีอัตราการเกิด
CI-AKI นอยกวา ioxaglate หรือ iohexol อยางมีนยั สำคัญ
5. อายุมากกวา 70 ป2
เนื่องจากผูสูงอายุมักมีปจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะไต
บาดเจ็บเฉียบพลันจากสารทึบรังสี เชน โรคไตเรือ้ รัง และโรค
เบาหวาน เปนตน20
6. ภาวะที่มีการลดลงของปริมาตรของเลือดที่
ไหลเวียน ในรางกาย
เชน โรคหัวใจลมเหลว (chronic heart failure) ทีม่ ี New
York Heart Association (NYHA) ระดับ 3-4, โรคตับแข็ง
(cirrhosis) หรือภาวะขาดน้ำ เปนตน2, 16
7. การไดรับยาที่มีพิษตอไต
เชน ยาในกลุม aminoglycosides, amphotericin B,
non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) หรือ
ยาขับ ปสสาวะในกลุม loop diuretics ในขนาดสูง เปนตน
สำหรับยา ในกลมุ angiotensin converting enzyme inhibitors
(ACEIs) และ angiotensin - receptor blockers (ARBs)
ยั ง คงเป น ข อ ถกเถี ย ง ป จ จุ บั น KDIGO ยั ง ไม ไ ด แ นะนำ
การหยุดยากลุมดังกลาวกอนการใหสารทึบรังสีเนื่องจาก
ยังมีขอมูลไมเพียงพอ1
8. การไดรับสารทึบรังสีซ้ำ
ควรหลีกเลีย่ งการไดรบั สารทึบรังสีซ้ำโดยเฉพาะภายใน
ระยะเวลา 72 ชั่วโมงในผูที่มีการทำงานของไตบกพรอง1, 2
และหากเปนไปไดควรเวนระยะ 2 สัปดาหจากการไดรบั สาร
ทึบรังสีครัง้ กอน16 สำหรับผทู มี่ ี SCr เพิม่ ขึน้ ควรรอจนกระทัง่
SCr กลับเขาสูหรือใกลเคียงกับคาพื้นฐานของผูปวยกอน1
จากการศึกษาของ Trivedi และคณะ13 ในผทู มี่ กี ารทำงานของ
ไตปกติจำนวน 28 ราย (อายุเฉลี่ย 60.6±6 ป, SCr เฉลี่ย
0.86±0.15 มก./ดล.) ทีไ่ ดรบั สารทึบรังสีครัง้ ทีส่ อง โดยมีระยะ
เวลาหางจากครัง้ แรกเฉลีย่ 20±13 วัน พบวา SCr ทีต่ รวจ
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บทบาทของเอ็น-อะเซติลซิสเทอีนในการปองกันภาวะไตบาดเจ็บ

วัดในวันทีส่ ามหลังการไดรบั สารทึบรังสีซ้ำเพิม่ สูงขึน้ อยางมี
นัยสำคัญ (SCr เฉลีย่ 0.93±0.14 มก./ดล., p=0.027) และ
พบผปู ว ย 4 ราย (รอยละ 14) เกิด CI-AKI
ความรุนแรง/ภาวะแทรกซอน
ความรุนแรงของภาวะ CI-AKI ดังแสดงในตารางที่ 2 โดย
สวนใหญ CI-AKI มักไมแสดงอาการและหายไดเอง15 แตทวา
เพิ่มอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลและอัตราการเจ็บปวย
และสงผลใหผปู ว ยตองนอนโรงพยาบาลนานขึน้ 2,20,22 และเพิม่
คาใชจา ยในการดูแลรักษา20, 22 ประมาณรอยละ 1 ของผปู ว ย
CI-AKI ที่มีอาการรุนแรงตองไดรับการรักษาดวยการฟอก
เลือด3, 4, 20 โดยรอยละ 15-30 ตองไดรบั การฟอกเลือดในระยะ
ยาว 15 ผู ป ว ยที่ ไ ด รั บ หั ต ถการการรั ก ษาโรคหลอดเลื อ ด
โคโรนารียผ า นสายสวน (Percutaneous Coronary Intervention; PCI) ที่เกิด CI-AKI มีอัตราการเสียชีวิตสูงกวาผูที่ไม
เกิดภาวะดังกลาว3 อยางไรก็ตามเนือ่ งจากผปู ว ยทีเ่ กิด CI-AKI
มักมีโรครวมและภาวะแทรกซอนจากหัตถการมากกวากลุม
ที่ไมเกิดภาวะดังกลาวจึงไมสามารถสรุปไดแนชัดวา CI-AKI
เปนสาเหตุโดยตรงของการเสียชีวิตหรือไม3
การปองกัน
เนื่องจากยังไมมีการรักษาที่มีประสิทธิภาพในปจจุบัน
การปองกันการเกิด CI-AKI จึงเปนวิธีการทีดีที่สุด กลวิธี
ที่สำคัญในการปองกัน CI-AKI ไดแก การคนหาปจจัยเสี่ยง
และการใหการปองกันทีเ่ หมาะสม โดยทัว่ ไปผทู มี่ ี GFR ตัง้ แต
60 มล./นาที/1.73 ม2 ขึน้ ไป มีความเสีย่ งในการเกิด CI-AKI
นอยมากจึงอาจไมจำเปนตองใหการปองกัน7 การปองกัน
การเกิด CI-AKI ในผทู มี่ คี วามเสีย่ งสามารถทำไดโดย
1. การจำกัดการไดรับสารทึบรังสี พิจารณาการใช
สารทึบรังสีในกรณีที่วิธีการอื่นไมสามารถใหขอมูลไดอยาง
เพียงพอเทานัน้ 3 โดยใชสารทึบรังสีชนิดไมแตกตัวในปริมาณ
นอยทีส่ ดุ 3, 10 และหลีกเลีย่ งการไดรบั สารทึบรังสีซ้ำภายใน 72
ชั่วโมง7
2. การใหสารน้ำ (hydration) การให ส ารน้ำ ทาง
หลอดเลือดดำจัดเปนวิธกี ารมาตรฐานในการปองกัน CI-AKI3
ในผูปวยทุกรายที่มีความเสี่ยง10 โดยอาจพิจารณาการให
isotonic normal saline หรือ isotonic sodium bicarbonate
กอนการใหสารทึบรังสี1 อยางไรก็ตามวิธีการบริหารสารน้ำ
มีความหลากหลายและยังไมมขี อ สรุปทีช่ ดั เจนวาวิธใี ดดีทสี่ ดุ 1-3
the American College of Cardiology Foundation/American
Heart Association และ the Society for Cardiovascular
Angiography and Interventions แนะนำการบริหารสารน้ำ
ในอัตรา 1-1.5 มล./น้ำหนักตัว 1 กก./ชัว่ โมง เปนระยะเวลา
3-12 ชัว่ โมงกอน และ 6-24 ชัว่ โมงหลังไดรบั สารทึบรังสี23
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3. การหลี ก เลี่ ย งการใช ย าที่ เ พิ่ ม ความเสี่ ย งต อ
การเกิ ด ภาวะไตบาดเจ็ บ เฉี ย บพลั น เช น NSAIDs,
aminoglycosides และ furosemide ในขนาดสูงอยางนอย
24-48 ชั่วโมงกอนไดรับสารทึบรังสี7, 10
4. การใชเ อ็น -อะเซติลซิสเทอีน (N-acetylcysteine,
NAC)
NAC อาจมีผลปองกัน CI-AKI โดยลดการบาดเจ็บของ
เนื้อไตจากการขาดเลือด เนื่องจากมีฤทธิ์เปนสารตานอนุมูล
อิสระ (antioxidant)3, 6 และขยายหลอดเลือด3, 5 แมวา ขอมูล
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ NAC ยังคงมีความขัดแยง แต
เนื่ อ งจากมี ค วามปลอดภั ย บริ ห ารได ส ะดวกและมี ร าคา
ไมแพง NAC จึงถูกนำมาใชอยางกวางขวาง1, 3, 24 ในการ
ปองกัน CI-AKI ในกลมุ ผปู ว ยทีม่ กี ารทำงานของไตบกพรอง6, 16
อยางไรก็ตามการบริหาร NAC ในขนาดสูงโดยการฉีดเขา
หลอดเลือดดำ อาจมีผลตอกลามเนือ้ หัวใจ25 การแข็งตัวของ
เลือด1, 26ทำใหเกิดความดันโลหิตต่ำและหลอดลมหดเกร็ง
(bronchospasm) ได16
การศึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ NAC ใน
การปองกัน CI-AKI
Tepel และคณะ5 เปนกลมุ แรกทีร่ ายงานถึงประสิทธิภาพ
ของ NAC ในการปองกัน CI-AKI จากการศึกษาแบบสุม
เปรี ย บเที ย บ NAC กั บ ยาหลอกในผู ป ว ยโรคไตเรื้ อ รั ง
(chronic kidney disease; CKD) จำนวน 83 ราย (อายุเฉลีย่
65.5 ป SCr เฉลีย่ 2.4±1.3 มก./ดล. เบาหวานรอยละ 32.5)
ที่ ไ ด รั บ การตรวจด ว ยเครื่ อ งเอกซ เ รย ค อมพิ ว เตอร โดย
ใชสารทึบรังสีชนิดออสโมลารต่ำปริมาตร 75 มล. กลมุ ทีไ่ ดรบั
NAC ในขนาด 600 มก. รับประทานวันละ 2 ครั้ง 1 วัน
กอนหนาและในวันทีไ่ ดรบั สารทึบรังสี (รวม 4 ครัง้ ) มีอตั รา
การเกิด CI-AKI รอยละ 2 สวนกลมุ ทีไ่ ดรบั ยาหลอกมีอตั รา
การเกิด CI-AKI สูงถึงรอยละ 21 (p=0.01)
Baker และคณะ9 ศึกษาประสิทธิภาพของ NAC บริหาร
โดยวิ ธี ก ารหยดเข า หลอดเลื อ ดดำในขนาด 150 มก./
น้ำหนักตัว 1 กก. บริหารเปนระยะเวลา 30 นาทีกอ นไดรบั
สารทึบรังสี และขนาด 50 มก./น้ำหนักตัว 1 กก. บริหาร
เปนระยะเวลา 4 ชั่วโมงภายหลังไดรับสารทึบรังสีในกลุม
ผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจสวนหัวใจ จำนวน 80 ราย (อายุเฉลีย่
69.1 ป SCr เฉลีย่ 1.80±0.51 มก./ดล. เบาหวานรอยละ 42.5)
โดยใช ส ารทึ บ รั ง สี ช นิ ด ออสโมลาร เ ที ย บเท า กั บ พลาสมา
ปริมาตรโดยเฉลีย่ 230 มล. พบวากลมุ ทีไ่ ดรบั NAC มีอตั รา
การเกิด CI-AKI รอยละ 4.9 นอยกวากลมุ ทีไ่ ดรบั isotonic
saline (ขนาด 1 มล./น้ำหนักตัว 1 กก./ชัว่ โมง) บริหารทาง
หลอดเลือดดำ 12 ชั่ ว โมงก อ นและหลั ง ได รั บ สารทึ บ รั ง สี
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ซึ่งเกิด CI-AKI รอยละ 20.5 อยางมีนัยสำคัญ (p=0.045)
อาการไมพงึ ประสงคของ NAC ทีพ่ บไดแก หนาแดง (flushing)
คัน (itching) และผืน่
การศึกษาของ Marenzi และคณะ27 ในผปู ว ยกลามเนือ้
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด ST-segment elevation ที่
ไดรับการรักษาดวยการตรวจสวนหัวใจโดยใชสารทึบรังสี
ชนิดออสโมลารต่ำ (iohexol ปริมาตรเฉลีย่ 263 มล.) จำนวน
354 ราย (อายุ เ ฉลี่ ย 62 ป SCr เฉลี่ ย 1.03 มก./ดล.
เบาหวานรอยละ 15) ถูกแบงออกเปนสามกลุมโดยการสุม
โดยกลมุ ทีไ่ ดรบั NAC ในขนาดมาตรฐานไดรบั NAC ในขนาด
600 มก. โดยการฉีดเขาหลอดเลือดดำกอนการตรวจสวน
หัวใจตามดวยขนาด 600 การรับประทานวันละ 2 ครั้งเปน
ระยะเวลา 48 ชั่วโมง กลุมผูปวยที่ไดรับ NAC ในขนาดสูง
ได รั บ NAC ในขนาดเปนสองเทาของกลุมที่ไดรับ NAC
ในขนาดมาตรฐาน และกลุมควบคุมที่ไดรับยาหลอก อัตรา
การเกิด CI-AKI ในกลมุ ทีไ่ ดรบั ยาหลอก กลมุ ทีไ่ ดรบั NAC
ในขนาดมาตรฐานและ NAC ในขนาดสูงเทากับรอยละ 33, 15
และ 8 ตามลำดับ (p<0.001) อัตราสวนของโอกาส (odds
ratio) การเสียชีวติ ในโรงพยาบาลในกลมุ ควบคุมเปรียบเทียบ
กั บ กลุ ม ที่ ไ ด รั บ NAC ในขนาดมาตรฐานและในขนาดสูง
เทากับ 1.85 (95% CI 0.54-6.37; p=0.32) และ 5.43 (95%
CI 1.24-23.81; p=0.03) ตามลำดับ
การศึกษาของ Webb และคณะ28 เปนการศึกษาแบบ
สมุ ทีม่ กี ารปกปดสองดาน เปรียบเทียบ NAC ขนาด 500 มก.
บริหารทางหลอดเลือดดำ 1 ชัว่ โมงกอนไดรบั การตรวจสวน
หั ว ใจกั บ ยาหลอก โดยใช ส ารทึ บ รั ง สี ช นิ ด ออสโมลาร ต่ำ
(ปริมาตรเฉลีย่ 136 มล.) ในผปู ว ยจำนวน 487 ราย (อายุเฉลีย่
70.4 ป คากลาง SCr 3.2 มก./ดล. เบาหวานรอยละ 35) พบวา
การลดลงของคาการชำระครีแอทินนี หรือการเพิม่ ขึน้ ของ SCr
ภายในระยะเวลา 8 วันของทัง้ สองกลมุ ไมแตกตางกัน
การศึกษาเกีย่ วกับประสิทธิภาพของ NAC โดยสวนใหญ
มีขอจำกัดดานอำนาจทางสถิติ (statistical power) และ
คุณภาพ การบริหาร NAC รวมกับการใหสารน้ำ (isotonic
saline หรือ isotonic bicarbonate) และมุงวัดผลที่ CI-AKI
มากกว า ผลลั พ ธ ที่ สำคั ญ อย า งอื่ น ทำให ข อ สรุ ป เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพของ NAC มีความไมชัดเจน และไมสามารถ
สรุปไดวา NAC มีผลลดอัตราการเสียชีวติ หรือการฟอกเลือด
จาก CI-AKI หรือไม1, 16, 29 มีเพียงการศึกษาของ Marenzi และ
คณะ27 ทีพ่ บวา NAC มีผลลดอัตราการเสียชีวติ ในโรงพยาบาล
และการศึกษาของ Kay และคณะ30 ทีพ่ บวา NAC มีผลลดระยะ
เวลาการนอนโรงพยาบาลเฉลีย่ 0.5 วัน ในขณะทีก่ ารศึกษา
ของ Miner และคณะ31 พบวาแม NAC ลดอัตราการเกิด CIAKI ได แตไมมผี ลลดอัตราการเสียชีวติ อัตราการเกิดกลาม

x Sinthwisuth Sutheechai and Patcharaporn Sudchada
เนือ้ หัวใจขาดเลือด อัตราการเขารับการรักษาตัวดวยโรคหัวใจ
หรือการฟอกเ ลือดภายหลังติดตามผปู ว ยเปนระยะเวลา 9.5
เดือน
มีผูตั้งขอสังเกตวา NAC อาจมีผลตอการขับออกของ
ครีแอทินีนทางทอไต32 หรืออาจมีผลตอการตรวจวัดระดับ
SCr33, 34 โดยไมมผี ลตอการทำงานของไต โดยการศึกษาของ
Hoffman และคณะ35 ที่ใหอาสาสมัครสุขภาพดีรับประทาน
NAC 600 มก. ทุก 12 ชัว่ โมง เปนจำนวน 4 ครัง้ แลวตรวจวัด
SCr ที่ 4 ชัว่ โมง พบวา SCr มีคา ลดลงจากคาพืน้ ฐานของ
อาสามัครอยางมีนัยสำคัญ (จาก 0.85±0.14 มก./ดล. เปน
0.82±0.13 มก./ดล) โดยทีร่ ะดับ cystatin C ไมมกี ารเปลีย่ นแปลง
อยางไรก็ตาม SCr และ cystatin C ที่ 48 ชัว่ โมง ไมแตกตาง
จากคาพืน้ ฐาน แต Rehman และคณะ36 ศึกษาผลของ NAC
ขนาด 1,200 มก. รับประทานทุก 12 ชัว่ โมง จำนวน 4 ครัง้
ในผปู ว ยโรคไตเรือ้ รัง (SCr 2.05 มก./ดล.) ไมพบการเปลีย่ นแปลง
อยางมีนยั สำคัญของ SCr และ cystatin C ที่ 4 และ 48 ชัว่ โมง
เชนเดียวกับการศึกษาของ Moist และคณะ37 ในผปู ว ยโรค
ไตเรือ้ รังระยะที่ 3 (SCr 2.14 มก./ดล.) พบวาการให NAC
ในขนาด 1,200 มก. รับประทานทุก 12 ชัว่ โมง เปนจำนวน
4 ครั้ง พบวา SCr และ cystatin C ลดลงไมแตกตางจาก
normal saline ที่ 4, 24 และ 48 ชั่วโมงหลังจากไดรับยา
นอกจากนีย้ งั ไมพบวา NAC มีผลเพิม่ ครีแอทินนี ในปสสาวะ
ตลอด 24 ชัว่ โมง (24-h urine creatinine) ที่ 48 ชัว่ โมง เมือ่
เปรี ย บเที ย บกั บ normal saline อาจเป น ไปได ว า การ
ทดลองของ Hoffman และคณะ อาจมีปจ จัยกวนมาจากอาหาร
หรือกิจกรรม8
อคติ จ ากการตี พิ ม พ (publication bias) และความ
แตกตางของปจจัยตางๆ ทีม่ ผี ลตออุบตั กิ ารณการเกิด CI-AKI
ที่มีในรายงานการศึกษาตางๆ เชน คุณลักษณะของผูเขา
ร ว มการศึ ก ษา การตรวจทางรั ง สี ชนิ ด และปริ ม าตรของ
สารทึบรังสี ชนิดและการบริหารสารน้ำ ขนาดและการบริหาร
NAC รวมทัง้ นิยามของ CI-AKI ลวนสงผลใหขอ มูลเกีย่ วกับ
ประสิทธิภาพของ NAC มีความขัดแยง6 จำนวนของการ
ศึกษาทีพ่ บวา NAC ไมมปี ระสิทธิภาพในการปองกัน CI-AKI
มี สั ด ส ว นเป น สองเท า ของการศึ ก ษาที่ พ บว า NAC มี
ประสิทธิภาพ34 โดยการศึกษาทีพ่ บประโยชนของ NAC มัก
เปนการศึกษาขนาดเล็กและพบวา NAC มีประสิทธิภาพสูง
มาก23, 34 สวนการวิเคราะหอภิมานพบความแปรปรวนระหวาง
การศึกษา (heterogeneity) ที่ไมสามารถอธิบายได15 การ
วิเคราะหอภิมานโดย Kelly และคณะ38 ทีร่ วบรวมขอมูลจาก
30 การศึกษาที่มีการสุมเปรียบเทียบระหวางการไดรับกับ
ไมไดรบั NAC (N=3,439 ราย) พบวา NAC มีผลในการปองกัน
CI-AKI (Relative Risk=0.62, 95% CI 0.44-0.88) และมี
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ความแปรปรวนระหวางการศึกษารอยละ 55 แตเมือ่ พิจารณา
เฉพาะการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงหรือมีความแปรปรวนระหวาง
การศึกษาต่ำมักพบวา NAC ไมมปี ระสิทธิภาพในการปองกัน
CI-AKI23, 29 การวิเคราะหอภิมานโดย Gonzales และคณะ39
ทีเ่ ปนการรวบรวมขอมูลจากการศึกษาทีม่ กี ารสมุ เปรียบเทียบ
ระหวางการไดรับกับไมไดรับ NAC จำนวน 26 การศึกษา
(N=3,268 ราย) พบวา NAC ไมมผี ลในการปองกัน CI-AKI
(Relative Risk=0.9; 95% CI 0.72-1.12) และความแปรปรวน
ระหวางการศึกษารอยละ 8.3 นอกจากนีก้ ารวิเคราะหอภิมาน
โดย Trivedi และคณะ40 ทีร่ วบรวมขอมูลจากการศึกษาทีม่ กี าร
สุมเปรียบเทียบระหวางการไดรับกับไมไดรับ NAC จำนวน
15 การศึกษา (N=1,677 ราย) พบวาการให NAC ในขนาด
สูง (มากกวา 1,200 มก. หรือมากกวา 600 มก. กอนไดรบั
สารทึบรังสี) มีผลในการปองกัน CI-AKI (Odds Ratio 0.46;
95% CI 0.33-0.63) และความแปรปรวนระหวางการศึกษา
เปนรอยละ 34
การศึ ก ษาของ ACT investigators เป น การศึ ก ษา
ประสิทธิภาพของ NAC ในการปองกัน CI-AKI ทีม่ ขี นาดใหญ
ทีส่ ดุ ในปจจุบนั 29 โดยเปนการศึกษาแบบสมุ มีการปกปดสอง
ดาน เปรียบเทียบ NAC ในขนาด 1,200 มก. รับประทานทุก
12 ชั่วโมง จำนวน 4 ครั้งกับยาหลอกในผูปวย diagnostic
intravascular angiography หรือ percutaneous intervention
ทีไ่ มใชผปู ว ยกลามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทีม่ ี ST-segment

x

Role of N-Acetylcysteine in Prevention of Contrast-induced

elevation จำนวน 2,308 ราย (รอยละ 67.2 ไดรบั การตรวจ
วินจิ ฉัยเสนเลือดหัวใจ) ทีม่ คี วามเสีย่ งในการเกิด CI-AKI (อายุ
เฉลีย่ 68 ป SCr เฉลีย่ 1.2 มก./ดล. เบาหวาน รอยละ 60.4)
โดยรอยละ 75 ไดรบั สารทึบรังสีชนิดออสโมลารต่ำ คากลาง
(median) ของปริมาตรของสารทึบรังสีที่ใชในการศึกษาคือ
100 มล. อัตราการเกิด CI-AKI ในกลมุ ทีไ่ ดรบั NAC และยา
หลอกไมแตกตางกัน โดยแตละกลุมเกิดขึ้นรอยละ 12.7
(relative risk 1.00, 95% CI 0.81-1.25; p=0.97) เชนเดียวกับ
อัตราการเสียชีวิตหรือการไดรับการรักษาดวยการฟอกเลือด
ที่ 30 วัน ทีเ่ กิดขึน้ รอยละ 2.2 และ 2.3 ตามลำดับ ในกลมุ ที่
ไดรบั NAC และยาหลอก (hazard ratio 0.97: 95% CI 0.561.69; p=0.92) ผวู จิ ยั สรุปวา NAC ไมมปี ระสิทธิภาพในการ
ปองกัน CI-AKI นอกจากนี้กลุมผูวิจัยยังไดทำการวิเคราะห
อภิมานโดยรวบรวมขอมูลจากการศึกษาแบบสมุ ทีม่ กี ารควบคุม
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปองกัน CI-AKI ระหวางการ
ไดรบั กับไมไดรบั NAC ในผปู ว ยตรวจวินจิ ฉัยหลอดเลือดแดง
(cardiac or peripheral angiography) จำนวน 11 การศึกษา
ทีม่ ี allocation concealment (N=1,581 ราย) พบวา NAC มี
ประสิทธิภาพไมแตกตางจากยาหลอก (Relative Risk 1.01:
95% CI 0.75-1.37) โดยพบความแปรปรวนระหวางการศึกษา
รอยละ 0 การศึกษาของ ACT investigators สงผลใหคำแนะนำ
เกีย่ วกับการใช NAC ในการปองกัน CI-AKI มีการเปลีย่ นแปลง
ในหลายสถาบัน (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 คำแนะนำเกีย่ วกับ NAC ในการปองกัน CI-AKI
สถาบัน

คำแนะนำ

The Kidney Disease Improvement Global Guidelines (KDIGO)1

แนะนำการบริหาร NAC โดยการรับประทาน ในผปู ว ยทีม่ คี วามเสีย่ ง
ในการเกิด CI-AKI

The Canadian Association of Radiologist7

อาจพิจารณาในผปู ว ยทีม่ คี วามเสีย่ งของ CI-AKI ปานกลาง-สูง

The American College of Cardiology Foundation/American
Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the
Society for Cardiovascular Angiography and Interventions23

ไมแนะนำ เนือ่ งจากมีหลักฐานเพียงพอทีจ่ ะสรุปไดวา NAC
ไมมปี ระสิทธิภาพในการปองกัน CI-AKI
ในผปู ว ยทีไ่ ดรบั การตรวจสวนหัวใจ

the European Society of Cardiology (ESC) and the European
Association forCardio-Thoracic Surgery (EACTS)12

อาจพิจารณา NAC 600-1,200 มก. 24
ชัว่ โมงกอนและหลังไดรบั สารทึบรังสี

The Contrast Media Safety Committeeof European Society of
Urogenital Radiology (ESUR)16

ไมแนะนำ เนือ่ งจากยังไมมหี ลักฐานยืนยันประสิทธิภาพทีช่ ดั เจน

สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย41

สำหรับผทู มี่ ี SCr มากกวา 1.5 มก./ดล. หรือ GFR นอยกวา 60
มล./นาที/1.73 ม.2 แนะนำบริหาร NAC 600 มก. รับประทานทุก 12
ชัว่ โมง กอนและหลังไดรบั สารทึบรังสี
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สรุป
เนื่ อ งจากประสิ ท ธิ ภ าพของเอ็ น -อะเซติ ล ซิ ส เทอี น
ยังไมไดรับการยืนยันชัดเจนในปจจุบัน ผูปวยที่มีความเสี่ยง
ในการเกิด CI-AKI ควรพิจารณาถึงความจำเปนของหัตถการ
ทีต่ อ งใชสารทึบรังสี การใชสารทึบรังสีใหนอ ยทีส่ ดุ และการให
สารน้ำทีเ่ พียงพอ สำหรับการให NAC อาจไมจำเปนตองให
ในผูปวยทุกราย โดยเฉพาะหากสงผลใหการตรวจวินิจฉัย
มีความลาชา
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