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Nephrotic Syndrome in Children
พันเอก นายแพทย์ คงกระพัน ศรีสวุ รรณ
หน่วยโรคไตเด็ก กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า
Nephrotic syndrome (NS) ที่พบมากที่สดุ ในเด็กได้แก่ minimal change disease (MCD) มี
อุบตั ิการณ์ 2-7 ต่อประชากรเด็กแสนคนต่อปี และมีความชุก 16 ต่อประชากรเด็กแสนคน ร้อยละ 80 จะ
ตอบสนองต่อคอร์ติโคสเตียรอยด์ สาหรับ NS ที่รกั ษาด้วยคอร์ติโคสเตียรอยด์ 4 สัปดาห์แล้วโรคยังไม่สงบ
เรียกว่า steroid-resistant NS (SRNS) เป็ นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรือ้ รัง (chronic kidney disease,
CKD) ตามมา
สาเหตุ
แบ่งเป็ นที่ไม่ทราบสาเหตุหรือชนิดปฐมภูมิ ( idiopathic / primary NS) และทราบสาเหตุหรือทุติย
ภูมิ (secondary NS) ซึ่งอาจเกิดจากโรคทางกาย เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว การติดเชือ้ เรือ้ รัง เช่น เอชไอวี
ไวรัสตับอักเสบบีหรือซี มาลาเรีย โรคภูมิแพ้ต่อตนเอง เช่น โรคลูปัส หรือได้รบั ยาแล้วเกิด NS ตามมา
สาหรับ Primary NS สามารถแบ่งตามลักษณะทางพยาธิวิทยา ได้ดงั นี ้
1. Minimal change disease (MCD) พบได้มากที่สดุ ในเด็ก โดยเฉพาะในช่วงอายุ 2-6 ปี ส่วน
ใหญ่ตอบสนองดีต่อคอร์ติโคสเตียรอยด์และพยากรณ์โรคดี
2. Diffuse mesangial proliferation ในประเทศไทยส่วนใหญ่พบเป็ น IgM nephropathy
(IgMN) ผูเ้ ชี่ยวชาญบางท่านจัดเป็ นเพียง variant ของ MCD การดาเนินโรคและพยากรณ์โรค
ไม่แตกต่างจาก MCD มากนัก แต่มีโอกาสดือ้ ต่อการรักษาด้วยสเตียรอยด์เพิ่มขึน้
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3. Diffuse membranoproliferative glomerulonephritis (MPGN) พบน้อยมากในเด็ก สาหรับ
MPGN type II (dent deposit disease หรือ C3 glomerulonephritis) พยาธิกาเนิดมีสว่ น
เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบคอมพลีเมนท์ในส่วน alternative pathway ส่งผล
ก่อให้เกิดการอักเสบของไตตามมา ตรวจเลือดมักพบ C3 ต่า
4. Membranous nephropathy (MN) พบได้นอ้ ยมากในเด็ก MN ในผูใ้ หญ่รอ้ ยละ 70 เกิดจาก
แอนติบอดีต่อ M-type phospholipase A2 receptor (PLA2R) ใน podocyte
5. Focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) เป็ นสาเหตุสาคัญของ SRNS ในเด็ก
พยาธิกาเนิด
ปัจจุบนั ผูเ้ ชี่ยวชาญแยก MPGN และ MN เป็ นโรคทางโกลเมอรูลสั อีกกลุม่ หนึ่ง สาหรับพยาธิกาเนิดที่
จะกล่าวต่อไปเกี่ยวข้องกับ MCD และ FSGS เป็ นหลัก ปัจจุบนั เชื่อว่าสาเหตุท่ีมีการรั่วของโปรตีนใน
ปัสสาวะจนนาไปสู่ NS เกิดจาก 3 ปัจจัยหลักดังนี ้
1. Primary glomerular defect เกิดจากความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของ
podocyte และ slit diaphragms เช่น nephrin (NPHS1), podocin (NPHS2) และยีนที่เกี่ยวข้อง
กับส่วนประกอบของ GBM เช่น laminin beta 2 (LAMB2) เป็ นสาเหตุสาคัญของ NS ในเด็กอายุ
น้อยกว่า 1 ปี (congenital/ infantile NS)
2. Permeability circulating factors ปัจจุบนั พบสารต่างๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
capillary wall permeability นาไปสูก่ ารรั่วของโปรตีน เช่น cardiotrophin-like-cytokine 1 (CLC1), soluble urokinase-type plasminogen activator receptor (suPAR), hemopexin เป็ น
สาเหตุสาคัญของ FSGS
3. Immunological abnormality มีการศึกษาพบว่ามีการสร้าง interleukin-13 (IL-13) จาก T cell
มากขึน้ ทาให้เกิดการบาดเจ็บต่อ podocyte ร่วมกับ regulatory T-cell ทางานผิดปกติ ทาให้ไม่มี
การสร้าง IL-10 มาควบคุม IL-13 นามาสูก่ ารตัง้ สมมติฐานของ 2-hit hypothesis ใน MCD
ปัจจุบนั พบว่า B cell lymphocyte มีบทบาทสาคัญต่อการเกิดโรค NS เช่นกัน
พยาธิสรีรวิทยา
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อาการบวมใน NS โดยเฉพาะ MCD เกิดจากการลดลงของ intravascular oncotic pressure เมื่อ
ระดับอัลบูมินในเลือดลดลง ทาให้เกิดการรั่วของสารนา้ ในหลอดเลือดไปสูเ่ นือ้ เยื่อ ส่งผลให้มีการกระตุน้
ระบบ sympathetic system, renin-angiotensin-aldosterone-system (RAAS), anti-diuretic hormone
(ADH) นาไปสูภ่ าวะคั่งของนา้ และเกลือในร่างกาย เรียกว่า underfill hypothesis แต่สาหรับ SRNS เช่น
FSGS จะบวมจากกลไก overfill hypothesis คือ ผูป้ ่ วยเกิดอาการบวมจากท่อไตส่วนปลายมีการดูดกลับ
นา้ และโซเดียมมากผิดปกติ โดยไม่มีภาวะขาดสารนา้ ในหลอดเลือด มีสมมติฐานหลากหลาย เช่น ภาวะดือ้
ของท่อไตต่อ atrial natriuretic peptide (ANP) และหรือ proteinase ที่ร่วั ออกมาในปัสสาวะ เช่น
plasminogen/plasmin จะไปกระตุน้ การทางานของ epithelial sodium channel (ENaC) ในท่อไตส่วน
ปลาย ทาให้ดดู ซึมเกลือโซเดียมกลับเข้าสูร่ ่างกายมากผิดปกติ
แนวทางการวินิจฉัยโรค
การซักประวัติและตรวจร่างกาย
ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่มาด้วยอาการบวม โดยเริ่มจากใบหน้าและเปลือกตาโดยเฉพาะช่วงเวลาเช้า ต่อมา
พบบวมตามขา และอวัยวะเพศ มีนา้ ในช่องท้องได้ ผูป้ ่ วยบางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปวดท้องจาก
spontaneous bacterial peritonitis จากภาวะผนังลาไส้บวม หรือภาวะลาไส้ขาดเลือดจากภาวะขาดสาร
นา้ ในหลอดเลือด หรือมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดที่ไปเลีย้ งลาไส้ ผูป้ ่ วยอาจมีอาการหอบเหนื่อยจากนา้
ในช่องปอด

กรณีมีภาวะขาดสารนา้ ในหลอดเลือดรุนแรงจะทาให้ปัสสาวะลดลง

และเกิดไตบาดเจ็บ

เฉียบพลันได้ ผูป้ ่ วยที่มีอาการไข้ ปวดข้อ ผื่นที่ผิวหนัง ผมร่วง ควรคิดถึงโรคลูปัส หรือ systemic vasculitis
ควรซักประวัติการใช้ยาและโรคไตภายในครอบครัว
สาหรับการตรวจร่างกายควรประเมินความดันเลือด ใน MCD ความดันเลือดจะปกติหรือต่า
สาหรับ FSGS มักมีความดันเลือดสูง ควรให้ความสาคัญต่อการตรวจในระบบการหายใจ การตรวจทาง
หน้าท้องเพื่อประเมินภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ ประเมินภาวะขาที่บวม เนื่องจากอาจมีภาวะแทรกซ้อน
จากหลอดเลือดดาอุดตันได้ และตรวจดูระบบผิวหนังรวมทัง้ ที่อวัยวะเพศว่ามีการติดเชือ้ แทรกซ้อนหรือไม่
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ใน NS จะตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ 3+ ถึง 4+ เมื่อตรวจเชิงปริมาณด้วย spot urine protein to
Cr (UPCR) จะพบค่ามากกว่า 2 มก./มก. อัลบูมินในเลือดน้อยกว่า 2.5 กรัม/ดล. และคอลเลสเตอรอลใน
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เลือดมากกว่า 250 มก./ดล. ควรมองหา red cell cast หรือ dysmorphic red cell เนื่องจากบ่งชีว้ ่ามี
nephritis ร่วมด้วย ควรตรวจนับเซลล์เม็ดเลือด เกลือแร่ในเลือด การทางานของไตจากยูเรีย และครีแอทินิน
ในเลือดเพื่อเป็ นแนวทางในการรักษา สาหรับผูป้ ่ วยที่สงสัยโรค secondary NS ควรพิจารณาส่งตรวจ ANA
C3, C4 ไวรัสตับอักเสบบี ซี และเอชไอวี ผูป้ ่ วยควรได้รบั การทา tuberculin skin test ตรวจภาพรังสีปอด
ตรวจหาพยาธิในทางเดินอาหารก่อนให้การรักษาด้วยยาคอร์ติโคสเตียรอยด์
สาหรับการเจาะตรวจชิน้ เนือ้ ไต จะพิจารณาในผูอ้ ายุนอ้ ยกว่า 1 ปี หรือมากกว่า 10 ปี ผูป้ ่ วย
SRNS และ steroid dependent nephrotic syndrome (SDNS) / frequent relapse nephrotic
syndrome (FRNS) NS ที่ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะโดยเฉพาะ red cell cast หรือ dysmorphic
red cell ผูป้ ่ วยที่สงสัย secondary NS และผูป้ ่ วยที่ไตทางานผิดปกติ โดยไม่ได้เกิดจากภาวะแทรกซ้อน
ของ MCD
การรักษา
ตามคาแนะนาของแนวทางปฏิบตั ิของ KDIGO ในปี พ.ศ. 2555 ได้แนะนาการรักษา NS ในผูป้ ่ วย
เด็กด้วย prednisolone อย่างน้อย 12 สัปดาห์ เริ่มด้วยขนาด 60 มก./ตร.ม.ต่อวัน หรือ 2 มก./กก. ต่อวัน
(สูงสุด 60 มก.) วันละครัง้ เป็ นระยะเวลา 4-6 สัปดาห์ ในเด็กที่นา้ หนักตัวน้อยกว่า 30 กก. แนะนาให้
คานวณขนาดของ prednisolone ตามพืน้ ที่ผิวกาย หลังจากนัน้ ลดเป็ น 40 มก./ตร.ม. หรือ 1.5 มก./กก. วัน
เว้นวัน (สูงสุด 40 มก.) เป็ นระยะเวลา 4-6 สัปดาห์ แล้วค่อยๆลดขนาดยาจนหยุดใน 3-4 เดือน เมื่อโรค
กลับเป็ นซา้ ให้เริ่มการรักษาด้วย prednisolone 60 มก./ตร.ม.ต่อวัน หรือ 2 มก./กก. ต่อวัน (สูงสุด 60
มก.) จนกระทั่งไม่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะติดต่อกันอย่างน้อย 3 วันหลังจากโรคสงบ จึงลด prednisolone
เหลือ 40 มก./ตร.ม. หรือ 1.5 มก./กก. วันเว้นวัน หรือขนาดสูงสุด 40 มก. ไปอีก 4 สัปดาห์ แล้วพิจารณา
ลดยาจนหยุด
ในกรณีท่ี FRNS, SDNS หรือ SRNS ควรส่งปรึกษากุมารแพทย์โรคไต เนื่องจากต้องพิจารณาเจาะ
ตรวจชิน้ เนือ้ ไตและให้การรักษาด้วยยาอื่น เช่น cyclophosphamide, cyclosporin, tacrolimus,
mycophenolate mofetil หรือ rituximab
การดูแลรักษาทั่วไป
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จากัดเกลือหรือโซเดียม 1-2 มิลลิโมล/กก./วัน การจากัดนา้ ควรพิจารณาในกรณีท่บี วมจาก overfill
hypothesis ผูป้ ่ วยควรได้รบั โปรตีนประมาณร้อยละ 130-140 ของ recommended daily allowance
(RDA) ตามช่วงอายุ การรับประทานโปรตีนจานวนมากไม่เกิดประโยชน์ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน
อิ่มตัวสูงโดยไม่เกินร้อยละ 30 ของพลังงานที่ควรได้รบั ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะขาดนา้ ในหลอดเลือดจากการ
บวมแบบ underfill hypothesis มีภาวะแทรกซ้อนจากภาวะบวม เช่น นา้ ในเยื่อหุม้ ปอด นา้ ในช่องท้อง
ปริมาณมากที่รบกวนการหายใจ มีภาวะหลอดเลือดอุดตัน มีอาการบวมของอวัยวะเพศอย่างรุนแรงเสี่ยง
ต่อการเกิดแผลอักเสบติดเชือ้ ควรพิจารณาให้รอ้ ยละ 20-25 ของอัลบูมิน 1 กรัม/กก./ครัง้ ทุก 8-24 ชั่วโมง
ตามความจาเป็ น ร่วมกับให้ furosemide 0.5-2 มก./กก. สาหรับผูป้ ่ วยที่บวมจาก overfill hypothesis ไม่
จาเป็ นต้องให้ albumin กรณีท่มี ีการดือ้ ต่อ furosemide การใช้ thiazide และ/หรือ potassium sparing
diuretic เช่น spironolactone, amiloride ร่วมด้วย ช่วยให้ขบั ปัสสาวะได้ดีขนึ ้ สาหรับ SRNS ควรพิจารณา
ให้ยากลุม่ ACEIs หรือ ARBs เพื่อลดโปรตีนในปัสสาวะ
พยากรณ์โรค
ปัจจัยที่สาคัญที่สดุ คือ การตอบสนองต่อการรักษาด้วยคอร์ติโคสเตียรอยด์ SRNS เป็ นปัจจัยเสี่ยง
นาไปสูโ่ รคไตเรือ้ รัง ผูป้ ่ วยร้อยละ 70 จะมีโรคกลับเป็ นซา้ อย่างน้อยหนึ่งครัง้ ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคซา้
ได้แก่ ผูป้ ่ วยที่อายุนอ้ ยกว่า 5 ปี ผูป้ ่ วยที่ใช้เวลาในการตอบสนองต่อคอร์ติโคสเตียรอยด์นาน ในปัจจุบนั
อัตราเสียชีวิตของ NS พบน้อยมาก โดยสาเหตุการเสียชีวิตมักเกิดจากโรคติดเชือ้ แทรกซ้อน
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